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สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น 
ต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการปอ้งกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการจดัตั้งนิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก 

ตั้งอยูท่ี่ตำบลหนองละลอก และตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวดัระยอง 
ของบริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกดั 

------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ความเป็นมาของโครงการ 

 บริษัท เอส เอส พี พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ได้พัฒนาโครงการสวนอุตสาหกรรม เอส เอส พี ระยอง บริเวณท้องที่ตำบล
หนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีพื้นที่โครงการ ประมาณ 2,100 ไร่ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนา
พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ระยะที่ 2 โดยรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสวนอุตสาหกรรม               
เอส เอส พี ระยอง ได้รับความเห็นชอบตามหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม เม่ือปี พ.ศ. 2540  

 ที่ผ่านมาบริษัท เอส เอส พี พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ได้พัฒนาพื้นที่โครงการสวนอุตสาหกรรม เอส เอส พี ระยอง 
ตามขอบเขตโครงการที่ระบุไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพียงบางส่วน โดยพื้นที่ที่ถูกพัฒนาแล้วเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม (ปัจจุบันมีโรงงานตั้งอยู่ในพื้นที่
โครงการจำนวน 4 แห่ง) มีพื้นที่รวมประมาณ 555.45 ไร่ และพื้นที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงบ้านค่าย ของการไฟฟา้ฝา่ยผลิต 
แห่งประเทศไทย ส่วนพื้นที่ที่เหลือยังไม่มีการพัฒนาพื้นที่แต่อย่างใด 

  บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด (บริษัทฯ) ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม ประสงค์ที่จะพัฒนาพื้นที่เพื่อการอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor, EEC) จึงได้ซื้อที่ด ินในส่วนที ่ยังไม่ได้พัฒนาของโครงการสวนอุตสาหกรรม เอส เอส พี 
ระยอง ประมาณ 1,059.09 ไร่ และซื้อที่ดินที่ประชิดติดกันและนำมาผนวกเพิ่มเติม (ประมาณ 485.46 ไร่) มาพัฒนาเป็น
นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industrial Estate) ภายใต้การกำกับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)               
เพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดยพิจารณากลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความ
เหมาะสมกับความสามารถรองรับของสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ในปัจจุบัน ภายใต้ชื่อ “โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนอง
ละลอก”1  กนอ. ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้บริษัทฯ พัฒนาโครงการในรูปแบบนิคมร่วมดำเนินการโดยเอกชนเป็นผู้ลงทุน
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคภายใต้การกำกับดูแลของ กนอ. เรียบร้อยแล้ว เม่ือเดือนมกราคม 2565 ที่ผ่านมา 

 
1 โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก มิได้รวมพื้นที่พัฒนาแล้วในปัจจุบันของโครงการสวนอุตสาหกรรม เอส เอส พี ระยอง ได้แก่ พื้นที่
อุตสาหกรรม (พื้นที่โรงงานที่เปิดดำเนินการในปัจจุบันจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1.บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อบริษัท สยาม สตริปมิลล์ จำกัด 
(มหาชน) 2.บริษัท สยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (โครงการระยะที่ 1) และบริษัท เน็กซ์ซิฟ ราช เอ็นเนอร์จี ระยอง (โครงการระยะที่ 2)  
3.บริษัท สยามไพน์ แอปเปิ้ล ฟีด จำกัด และ 4.บริษัท สยามไอซ์ จำกัด) ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก แต่อย่างใด ทั้งนี้ โรงงานที่เปิด
ดำเนินการแล้วทั้ง 4 แห่ง มีระบบสาธารณูปโภคในการดำเนินงานเป็นของตัวเอง โดยที่บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัท สยามเพาเวอ ร์  
เจนเนอเรชั่น จำกัด มีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม) และพ้ืนที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงบ้านค่าย ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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2.  ความจำเป็นในการจัดทำรายงานฯ 

 การพัฒนาโครงการเป็นนิคมอุตสาหกรรม บริษัทฯ จะต้องมีการปรับปรุงผังแม่บทโครงการ และออกแบบระบบ
สาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวก และบริการ จากที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับเดิมที่ สผ. 
ให้ความเห็นชอบไว้แล้วตามหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ที่ วว 0804/10364 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 
2540 ให้เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยระบบสาธารณูปโภค                     
สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ สำหรับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ.ศ. 2557 รวมทั้งมีการปรับปรุงกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมายให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาของบริษัทฯ และการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) โครงการกำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริม             
การลงทุน ที่ 6/2561 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ( EEC) อย่างไรก็ตาม                 
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว บริษัทฯ จะต้องจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ               
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของรายงานฯ ฉบับเดิม ที่ระบุไว้ว่า “หากมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ และ/หรือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัทฯ ต้องเสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงาน
นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง” 

 ดังนั้น บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด จึงได้มอบหมายให้บริษัท                 
โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด (ซึ ่งต่อไปนี ้จะเรียกว่า “บริษัทที ่ปรึกษา”) ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงาน                     
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
หนองละลอก เพื่อนำเสนอต่อ สผ. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงต่อไป 

3. กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและกลุ่มอุตสาหกรรมห้ามตั้ง 

 1)  กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย  

  การกำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของโครงการ พิจารณาคัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพโอกาส
ขยายตัวสูง และได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยพิจารณากลุ่มอุตสาหกรรมที่มี               
ความเหมาะสมกับความสามารถในการรองรับของสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ มีรายละเอียดดังน้ี 

  ก) กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและผลผลิตจากการเกษตร : กิจการในอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ ได้แก่ กิจการ
ผลิตถนอมอาหารหรือสิ่งปรุงแต่งอาหาร โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย กิจการบรรจุเก็บรักษา พืชผัก ผลไม้ และดอกไม้ โดยใช้
เทคโนโลยีที ่ทันสมัย และกิจการผลิตภัณฑ์พลอยได้หรือเศษวัสดุทางการเกษตร กิจการอบพืชและไซโล กิจการผลิต
ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร (ยกเว้นสบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน และเครื่องสำอาง) กิจการตรวจวิเคราะห์และรับรองคุณภาพ
มาตรฐาน ผลิตผลทางการเกษตร และกิจการแปรรูปไม้ยางพารา 

  ข) กลุ ่มเซรามิคและโลหะขั ้นกลาง/ขั ้นปลาย : กิจการในอุตสาหกรรมกลุ ่มนี ้  ได ้แก่ กิจการผลิต
เครื่องปั้นดินเผา กิจการผลิตแก้วหรือผลิตภัณฑ์แก้ว กิจการผลิตผงโลหะ กิจการผลิตเฟอร์โรอัลลอย กิจการผลิตเหล็ก               
ทรงแบน กิจการผลิตเหล็กทรงยาว กิจการผลิตท่อเหล็กหรือท่อเหล็กไร้สนิม กิจการผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ และเหล็กทุบ 
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กิจการรีด ดึง หล่อ หรือทุบโลหะที่มิใช่เหล็ก กิจการผลิตวัสดุทนไฟหรือฉนวนกันความร้อน กิจการผลิตกระเบื้องมุงหลังคา
เซรามิค กิจการผลิตแผ่นยิปซัมหรือผลิตภัณฑ์จากแผ่นยิปซัม กิจการตัดและแปรรูปโลหะแผ่น (Coil Center) เป็นต้น 

  ค) กลุ่มอุตสาหกรรมเบา : กิจการในอุตสาหกรรมกลุ่มน้ี ได้แก่ กิจการผลิตสิ่งทอหรือชิ้นส่วน และกิจการผลิต
เวชกรรมหรืออุปกรณ์การแพทย์ กิจกรรมผลิตเกี ่ยวกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื ่องประดับ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์                 
จากหนังสัตว์หรือหนังเทียม กิจการผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วน กิจการผลิตอุปกรณ์กีฬาหรือชิ้นส่วน กิจการผลิตของเล่น 
กิจการผลิตดอกไม้หรือต้นไม้ประดิษฐ์ และสิ่งประดิษฐ์อื่น ๆ  กิจการผลิตเลนส์หรือแว่นตาหรือส่วนประกอบ กิจการผลิต
เคร่ืองเขียนหรือชิ้นส่วน กิจการผลิตเคร่ืองเรือนหรือชิ้นส่วน กิจการผลิตกระเป๋าหรือชิ้นส่วน กิจการผลิตแผ่นซึมซับ กิจการ
ผลิตเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ กิจการผลิตแห อวน และกิจการผลิตกระดาษทราย 

  ง) กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง : กิจการในอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ ได้แก่ 
กิจการผลิตเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ รวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ 
กิจการผลิตยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ กิจการผลิตรถจักรยานยนต์ กิจการผลิตเครื่องยนต์สำหรับ
รถยนต์ กิจการผลิตโครงสร้างโลหะที่ใช้ในการก่อสร้าง หรืออุปกรณ์สำหรับงานอุตสาหกรรม กิจการผลิตเคร่ืองมือช่าง และ
เครื ่องมือวัด กิจการประกอบรถจักรยานยนต์ กิจการประกอบรถยนต์ กิจการชุบเคลือบผิวด้วยโลหะ (Plating) หรือ 
Anodize (Surface Treatment) กิจการชุบแข็ง กิจการผลิตเคร่ืองยนต์อเนกประสงค์ กิจการซ่อมเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อ
การอุตสาหกรรม กิจการผลิตภาชนะบรรจุสิ่งของที่ทำจากโลหะ กิจการผลิตเครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ กิจการผลิตและ              
ซ่อมบำรุงรักษาตู้สินค้าแบบ คอนเทนเนอร์ และกิจการซ่อมชิ้นส่วนยานพาหนะ อุปกรณ์ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

  จ) กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ : กิจการในอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ ได้แก่ กิจการผลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้า กิจการผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า กิจการผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ กิจการผลิตสารหรือแผ่นสำหรับไมโครอิเล็กทรอนิกส์ กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ และกิจการ
ซอฟแวร์ และกิจการเคร่ืองใช้ไฟฟ้าสำหรับงานอุตสาหกรรมและกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

  ฉ) กลุ่มบริการสาธารณูปโภคหรืออุตสาหกรรมสนับสนุน : กิจการในอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ ได้แก่ กิจการ             
โลจิสติกส์ กิจการสาธารณูปโภคและการบริการพื้นฐาน กิจการพัฒนาพื้นที่สำหรับกิจการอุตสาหกรรม กิจการทดสอบ              
ทางวิทยาศาสตร์ กิจการบริการสอบเทียบมาตรฐาน (Calibration) และกิจการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ 

  ช) กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ : กิจการในอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ ได้แก่ กิจการผลิต
เคมีภัณฑ์ เช่น การผลิตกลุ่มสารประกอบไนโตรเจน กลุ่มสารประกอบกลุ่มฟอสฟอรัส กลุ่มสารประกอบโพแทสเซียม และ
กลุ่มเคมีภัณฑ์อื่น ๆ  เช่น ถ่านกัมมันต์ คาร์บอนดำ (Carbon black) นอกจากนี้ยังรวมถึงการรักษา ลำเลียงแยก คัดเลือก 
หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์อันตราย กิจการเก่ียวกับสี (Paint) สีฝุ่น น้ำมันชักเงา เชลแล็ก แล็กเกอร์ กิจการการทาพ่น 
หรือเคลือบสี เชลแล็ก แล็กเกอร์หรือน้ำมันเคลือบเงาอ่ืน ๆ การผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก กิจการ
ผลิตสารออกฤทธิ์สำคัญในยา (Active Ingredient) กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก กิจการผลิต
กระดาษซึ ่ง มิใช่ผลิตเยื ่อกระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษที ่ใช้ในการก่อสร้างชนิดที ่ทำจากเส้นใย ( fiber) หรือ
แผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fiberboard) การฉาบ ขัดมัน หรือทากาวกระดาษ หรือกระดาษแข็ง หรือการอัดอากาศกระดาษแข็ง
หลายชั ้นเข้าด้วยกัน กิจการผลิตภาชนะหรือกล่องกระดาษ ได้แก่ การผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือ
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แผ่นกระดาษไฟเบอร์ กิจการผลิตสิ่งตีพิมพ์กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย เช่น สบู่ วัสดุสังเคราะห์สำหรับ
ซักฟอก แชมพู ผลิตภัณฑ์สำหรับโกนหนวด ยาสีฟัน เคร่ืองสำอาง หรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย เป็นต้น 

  ซ) โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง 

  ฌ) กลุ่มอุตสาหกรรมทีไ่ด้รบัการส่งเสริมตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก : เพื่อ
เป็นการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โครงการกำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 6/2561 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนใน
พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  

 2) กลุ่มอุตสาหกรรมห้ามตั้ง  

  การกำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมห้ามตั้งในพื้นที่โครงการจะพิจารณาจากความสามารถในการรองรับมลพิษของพื้นที่ 
(Carrying Capacity) โดยกลุ่มอุตสาหกรรมห้ามตั้งจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษสูง จากแนวคิดดังกล่าว
โครงการได้กำหนดประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมห้ามตั้ง จำนวน 15 ประเภท ดังน้ี 

  1.1) กลุ่มอุตสาหกรรมห้ามเข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง โครงการหรือ
กิจกรรมที ่เกี ่ยวกับการอุตสาหกรรมที ่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั ้งด้านคุณภาพสิ ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด
โครงการกิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพ
ชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซ่ึงต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 

   (1) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ดังต่อไปน้ี 

    ก) อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น (upstream petrochemical industry) 

    ข) อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลาง (intermediate petrochemical industry) ดังน้ี 

     (ก) ที่ผลิตสารเคมี หรือใช้วัตถุดิบที่เป็นสารเคมีซ่ึงเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม 1 

     (ข) ที่ผลิตสารเคมี หรือใช้วัตถุดิบที่เป็นสารเคมีซ่ึงเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม 2A 

   (2) อุตสาหกรรมถลุงแร่ หรือหลอมโลหะ ดังต่อไปน้ี 

    ก) อุตสาหกรรมถลุงแร่เหล็ก 

    ข) อุตสาหกรรมถลุงแร่เหล็กที่มีการผลิตถ่าน coke หรือที่มีกระบวนการ sintering 

    ค) อุตสาหกรรมถลุงแร่ ทองแดง ทองคำ หรือสังกะสี 

    ง) อุตสาหกรรมถลุงแร่ตะก่ัว 
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    จ) อุตสาหกรรมหลอมโลหะ (ยกเว้น เหล็ก และอลูมิเนียม) 

    ฉ) อุตสาหกรรมหลอมตะก่ัว  

   (3) การผลิต มีไว้ครอบครองหรือใช้ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณู 

   (4) โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมหรือโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ                  
ที่ไม่ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่มีการฝังกลบของเสียอันตราย  

   (5) โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ดังต่อไปน้ี 

    ก) โรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง 

    ข) โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล 

    ค) โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

   (6) อุตสาหกรรมผลิตถ่านโค้ก 

  1.2) โรงฆ่าสัตว์ และโรงงานถนอมเนื้อสัตว์ โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทำให้เยือกแข็ง             
โดยฉับพลัน 

  1.3) โรงงานที่ประกอบกิจการฟอกย้อมสีหรือแต่งสำเร็จด้ายหรือสิ่งทอ 

  1.4) โรงงานหมัก ชำแหละ อบ ป่นหรือบด ฟอก ขัดและแต่งสำเร็จ อัดให้เป็นลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว์ 

  1.5) โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ย้อมสี หรือแต่งขนสัตว์ 

  1.6) โรงงานผลิตเยื่อ หรือกระดาษอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง 

  1.7) โรงงานผลิตสารป้องกันศัตรูพืช 

  1.8) โรงงานอุตสาหกรรมคลอ-แอนคาไลน์ (Chlor-Alkaline Industry) ที่ใช้โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) เป็นวัตถุดิบ
ในการผลิต โซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) กรดไฮโดรคลอริก (HCl) คลอรีน (Cl2) โซเดียม               
ไฮโปคลอไรด์ (NaOCl) และปูนคลอรีน (Bleaching Powder) 

  1.9) โรงงานผลิตสารออกฤทธิ์หรือสารที่ใช้ป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชและสัตว์โดยกระบวนการทางเคมี 

  1.10) โรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม หรือโรงงานแยกก๊าซธรรมชาติ 

  1.11) โรงงานผลิตซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์  

  1.12) โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระบิด อาวุธหรือ               
สิ่งอ่ืนใดที่มีอำนาจในการประหาร ทำลายหรือทำให้หมดสมรรถภาพในทำนองเดียวกับอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน หรือวัตถุ
ระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว 
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โครงการจัดตัง้นิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสงัหาริมทรพัย์เพื่อการอุตสาหกรรม ไทย-จีน จำกดั 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 6 

  1.13) โรงงานรับซ้ือหม้อแบตเตอร์ร่ีเก่าเพื่อนำมาหลอมใหม่ 

  1.14) โรงงานผลิตหลอดฟลูออเรสเซนส์ 

  1.15) โรงงานผลิตโซดาแอส 

4. ขั้นตอนการดำเนินงานก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยประยุกต์แนวทางการดำเนินงานตามประกาศ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม เรื ่อง  แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการจัดทำรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ โครงการ
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และเผยแพร่ข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการการประเมินผลกระทบ
สิ ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม แก่หน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนในพื้นที่ศึกษา ตัวแทนองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 
เม่ือวันที่ 11-14 มีนาคม พ.ศ. 2565 ผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ในชุมชน/หมู่บ้าน บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
การปกครองส่วนท้องถิ่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ในพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ และหน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ฯลฯ 
รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ เว็บเพจของบริษัทที่ปรึกษา นอกจากน้ี ได้มีการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ระดับ
ครัวเรือน โดยการแจกแผ่นพับเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที ่สนใจสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ตามกำหนด และ
รับทราบข้อมูลโครงการก่อนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 

5. การสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
หนองละลอก ของบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม ไทย-จีน จำกัด จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 
มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านคา่ย 
จังหวัดระยอง จำนวน 2 เวที มีผู้เข้าร่วมประชุมท้ังหมด 404 คน รายละเอียดดังน้ี  

  1) เวทีที่ 1 เวลา 08.30-12.30 น. มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 286 คน (ไม่นับรวมบริษัทที่ปรึกษาและเจา้ของ
โครงการ) ทั้งน้ี จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจำแนกตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1 ภาพบรรยากาศ
การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ แสดงดังรูปที่ 1 และรายละเอียดประเด็นคำถาม ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะจาก
การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมพร้อมทั้งคำชี้แจง แสดงดังตารางที่ 3  

  2) เวทีที่ 2 เวลา 13.30-16.30 น. มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 118 คน (ไม่นับรวมบริษัทที่ปรึกษาและเจ้าของ
โครงการ) ทั้งน้ี จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจำแนกตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2 ภาพบรรยากาศ



สรุปผลการประชุมรับฟงัความคิดเห็นฯ 
โครงการจัดตัง้นิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสงัหาริมทรพัย์เพื่อการอุตสาหกรรม ไทย-จีน จำกดั 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 7 

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ แสดงดังรูปที่ 2 และรายละเอียดประเด็นคำถาม ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะจาก
การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมพร้อมทั้งคำชี้แจง แสดงดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 1 จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟงัความคดิเห็นฯ เวทีที่ 1 
   (วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-12.00 น.) 

กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน (คน) 
1. ผู้ได้รับผลกระทบ 1. ชุมชน/หมู่บ้าน ภายในรัศมี 0-3 กิโลเมตร 107 
 1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัด

ระยอง 
88 

 1) หมู่ที่ 3 บ้านหนองละลอก 17 
    ผู้นำชุมชน  
 - ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 
 - สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก 1 
 - แพทย์ประจำตำบลหนองละลอก 1 
 - กรรมการหมู่บ้าน 3 
 ประชาชนในพื้นที่ 6 
 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 3 
 2) หมู่ที่ 4 บ้านตรอกสัตบัน 20 
 ผู้นำชุมชน  
 - ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 
 - สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก 1 

 - กรรมการหมู่บ้าน 1 
 ประชาชนในพื้นที่ 15 
 3) หมู่ที่ 5 บ้านตีนเนิน 17 
   ผู้นำชุมชน  
 - ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 
 - สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก 1 
 - กรรมการหมู่บ้าน 1 
 ประชาชนในพื้นที่ 11 
 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 1 
 4) หมู่ที่ 10 บ้านมาบตอง 17 
   ผู้นำชุมชน  
 - ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 
 - สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก 1 
  ประชาชนในพื้นที่ 13 



สรุปผลการประชุมรับฟงัความคิดเห็นฯ 
โครงการจัดตัง้นิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสงัหาริมทรพัย์เพื่อการอุตสาหกรรม ไทย-จีน จำกดั 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 8 

ตารางที่ 1 (ต่อ)  จำนวนผู้เขา้ร่วมประชุมรับฟงัความคิดเห็นฯ เวทีที่ 1 
(วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-12.00 น.) 

กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน (คน) 
1. ผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ) 5) หมู่ที่ 11 บ้านชากไม้ลวก 17 
   ผู้นำชุมชน  
 - ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 
 - สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก 1 
 - กรรมการหมู่บ้าน 6 
   ประชาชนในพื้นที่ 3 
 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 4 

 1.2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัด
ระยอง 

19 

 1)  หมู่ที่ 5 บ้านแหลมเหียง 10 
 ผู้นำชุมชน  
 - ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 1 
 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 4 
 - กรรมการหมู่บ้าน 2 
 ประชาชนในพื้นที่ 2 
 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 4 
 2) หมู่ที่ 6 บ้านคลองช้างตาย 9 
 ผู้นำชุมชน  
 - ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 
 ประชาชนในพื้นที่ 5 
 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 1 

 2. ชุมชน/หมู่บ้าน ภายในรัศมี 3-5 กิโลเมตร 124 
 2.1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 102 
 1) หมู่ที่ 1 บ้านคลองน้ำเย็น 17 
 ผู้นำชุมชน  
 - ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 
 - สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก 1 
 ประชาชนในพื้นที่ 8 
 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 5 
 2) หมู่ที่ 2 บ้านกระโหม 17 
    ผู้นำชุมชน  
 - กำนันตำบลหนองละลอก 1 



สรุปผลการประชุมรับฟงัความคิดเห็นฯ 
โครงการจัดตัง้นิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสงัหาริมทรพัย์เพื่อการอุตสาหกรรม ไทย-จีน จำกดั 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 9 

ตารางที่ 1 (ต่อ)  จำนวนผู้เขา้ร่วมประชุมรับฟงัความคิดเห็นฯ เวทีที่ 1 
(วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-12.00 น.) 

กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน (คน) 
1. ผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ) - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 1 
 - สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก 1 
 - สารวัตรกำนัน 2 
 - กรรมการหมู่บ้าน 1 
 ประชาชนในพื้นที่ 9 
 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 2 
 3) หมู่ที่ 6 บ้านหนองตาเส่ียง 17 
   ผู้นำชุมชน  
 - ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 1 
 - สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก 1 
 - กรรมการหมู่บ้าน 1 
   ประชาชนในพื้นที่ 8 
 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 5 
 4) หมู่ที่ 7 บ้านตาสิทธิ ์ 16 
   ผู้นำชุมชน  
 - ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 
 - สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก 1 
 - กรรมการหมู่บ้าน 1 
   ประชาชนในพื้นที่ 8 
 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 3 
 5) หมู่ที่ 8 บ้านละหารไร่ 17 
   ผู้นำชุมชน  
 - ผู้ใหญ่บ้าน 1  
 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 
 - สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก 1 
 - กรรมการหมู่บ้าน 2 
 ประชาชนในพื้นที่ 11 
 6)   หมู่ที่ 9 บา้นตัวอย่าง 18 
  ผู้นำชุมชน  
 - ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 
 - สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก 1 
 - กรรมการหมู่บ้าน 2 
  ประชาชนในพื้นที่ 11 
 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 1 



สรุปผลการประชุมรับฟงัความคิดเห็นฯ 
โครงการจัดตัง้นิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสงัหาริมทรพัย์เพื่อการอุตสาหกรรม ไทย-จีน จำกดั 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 10 

ตารางที่ 1 (ต่อ)  จำนวนผู้เขา้ร่วมประชุมรับฟงัความคิดเห็นฯ เวทีที่ 1 
(วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-12.00 น.) 

กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน (คน) 
1. ผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ) 2.2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัด

ระยอง 
16 

 1)  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (ตัวแทนกำนันตำบลหนองตะพาน) 1 
 2)  หมู่ที่ 4 บ้านปากป่า 15 
 ผู้นำชุมชน  
 - ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 
 ประชาชนในพื้นที่ 5 
 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 7 

 2.3 องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 6 
 1)  หมู่ที่ 2 บ้านบางบุตร 6 
 ผู้นำชุมชน  
 - ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 1 
 ประชาชนในพื้นที่ 3 
 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 1 

 3. สถานประกอบการ 2 
 1) บริษัท สยามพาวเวอร์ เจนเนอเรช่ัน จำกัดมหาชน  
 - ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ 1 
 2) บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)   
 - พนักงานอาวุโส 1 

2. ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำรายงาน             2.1 บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม ไทย-จีน จำกัด 12 
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 2.2 บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด 8 

3 . ผู้ ที่ พ ิ จ า รณา ราย ง า น ก า ร
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

3.1 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
(สผ.) 

- 

4. หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ   4.1 หน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต 3 
 1) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)  
 - ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและวิศวกรรม 1 
 - นักวิศวกร ระดับ 7 1 

 - นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 7 1 

 4.2 หน่วยงานราชการระดับจังหวัด 6 
 1) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

  จงัหวัดระยอง 
 

 - ผู้อำนวยการส่วนส่ิงแวดล้อม 1 
 2) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง  
 - นายช่างโยธาชำนาญการ 1 



สรุปผลการประชุมรับฟงัความคิดเห็นฯ 
โครงการจัดตัง้นิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสงัหาริมทรพัย์เพื่อการอุตสาหกรรม ไทย-จีน จำกดั 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 11 

ตารางที่ 1 (ต่อ)  จำนวนผู้เขา้ร่วมประชุมรับฟงัความคิดเห็นฯ เวทีที่ 1 
(วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-12.00 น.) 

กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน (คน) 
4. หน่วยงานราชการในระดับตา่ง ๆ   3) สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง  
(ต่อ) - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ 1 
 - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 1 
 4) โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ระยอง 
 

 - นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ 2 

 4.3 หน่วยงานราชการระดับอำเภอ 6 
 1) ที่ว่าการอำเภอเมืองระยอง  
 - นายอำเภอบ้านคา่ย 1 
 - เจ้าหน้าที่อำเภอเมืองระยอง 1 
 2) สถานีตำรวจภูธรบ้านค่าย  
 - รองผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบ้านค่าย 1 
 - รองสารวัตรสายงานจราจร 1 
 - รองสารวัตรป้องกันและปราบปราม 1 
 - ผู้บังคับบัญชาการป้องกันและปราบปราม 1 

 4.4 หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่น 10 
 1) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก  
 - รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก 2 
 - เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก 1 
 - สมาชิกสภาจังหวัดระยอง 1 
 2) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน  
 - เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน 2 
 3) เทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา  
 - รองนายกเทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา 1 
 4) เทศบาลตำบลมาบข่า  

 - นักวิชาการสุขาภิบาล 1 
 5) เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา  
 - นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 1 

 6) เทศบาลตำบลทับมา  
 - รองนายกเทศบาลตำบลทับมา 1 

5.องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครอง 1.  กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาน้ำจังหวัดระยอง 1 
ส่ิงแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน - ประธานกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาน้ำ จังหวัดระยอง  

สถาบันการศึกษา รัฐวิสาหกิจ 2. ทสม. กลุ่มเฝ้าระวังน้ำผิวดิน จังหวัดระยอง 12 
และนักวิชาการอิสระ - ประธานกลุ่มเฝ้าระวังน้ำผิวดิน จังหวัดระยอง 1 
 - รองประธานกลุ่มเฝ้าระวังน้ำผิวดิน จังหวัดระยอง 1 

     -  กรรมการกลุ่มเฝ้าระวังน้ำผิวดิน จังหวัดระยอง   1 



สรุปผลการประชุมรับฟงัความคิดเห็นฯ 
โครงการจัดตัง้นิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสงัหาริมทรพัย์เพื่อการอุตสาหกรรม ไทย-จีน จำกดั 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 12 

ตารางที่ 1 (ต่อ)  จำนวนผู้เขา้ร่วมประชุมรับฟงัความคิดเห็นฯ เวทีที่ 1 
(วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-12.00 น.) 

กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน (คน) 
5.องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครอง - สมาชิกกลุ่มเฝ้าระวังน้ำผิวดิน จังหวัดระยอง 9 

ส่ิงแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน 3. เครือข่ายสมาคมต่อต้านโลกร้อนระยอง 1 
สถาบันการศึกษา รัฐวิสาหกิจ     -  ประธานเครือข่ายต่อต้านโลกร้อนภาคตะวันออก   1 

และนักวิชาการอิสระ (ต่อ) 4. สถาบันการศึกษา 4 
    1) โรงเรียนบ้านค่าย  
  - รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่าย 1 

 2) โรงเรียนบ้านมาบตอง  
 - ครู 1 
 3) โรงเรียนวัดเชิงเนิน  
 - ครู 1 
 4) โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดดอกกราย)  
 - ครู 1 

 5. รัฐวิสาหกิจ 1 
 1) หอการค้าจังหวัดระยอง  
 - รองประธานหอการค้าระยอง 1 

6. ส่ือมวลชน 1. ส่ือมวลชน 9 
 1) หนังสือพิมพ์ นิวส์ ไลน์ โพสต์  
 - บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ นิวส์ ไลน์ โพสต์ 1 
 2) สถานีวิทยุ พลาซ่า เรดิโอ FM.97.50 Mhz.  
 - เจ้าหน้าที่สถาน ี 1 
 3) หนังสือพิมพ์ เสรีชน  
 - ผู้ส่ือข่าว 1 

 4) หนังสือพิมพ์ ไทยรวมพลัง  
 -  บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ ไทยรวมพลัง 1 

 5) ข่าวไท ออนไลน์  
 - ผู้ส่ือข่าว 1 
 6) สถานีโทรทัศน์ ช่อง 43  
 - ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ ช่อง 43 1 
 7) ส่ือมวลชน  
 - บรรณาธิการ 3 

รวม 306 
หมายเหตุ : อ้างอิงจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจากใบลงทะเบียนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจัดตั้งนิคม

อุตสาหกรรมหนองละลอก ของบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย-จีน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.30-12.00 น.                
ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 

ที่มา : บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด, 2565 

 



สรุปผลการประชุมรับฟงัความคิดเห็นฯ 
โครงการจัดตัง้นิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสงัหาริมทรพัย์เพื่อการอุตสาหกรรม ไทย-จีน จำกดั 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 13 

ตารางที่ 2 จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟงัความคดิเห็นฯ เวทีที่ 2 
(วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30-16.30 น.) 
กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน (คน) 

1. ผู้ได้รับผลกระทบ 1. ชุมชน/หมู่บ้าน ภายในรัศมี 3-5 กิโลเมตร 115 
 1.1 เทศบาลตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 23 
 1) สารวัตรกำนัน (ตัวแทนกำนันตำบลบ้านคา่ย) 1 
 2) หมู่ที่ 1 บ้านคา่ย 10 
   ผู้นำชุมชน  
 - ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 
 - กรรมการหมู่บ้าน 2 
   ประชาชนในพื้นที ่ 4 
 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 1 
 3) หมู่ที่ 2 บ้านคา่ย 2 
   ผู้นำชุมชน  
 - ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 1 
 4) หมู่ที่ 6 บ้านคา่ย  10 
   ผู้นำชุมชน  
 - ผู้ใหญ่บ้าน 1 
 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 
 - กรรมการหมู่บ้าน 1 
   ประชาชนในพื้นที ่ 6 
 1.2 เทศบาลตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 25 
 1) ชุมชนสาย 13 พัฒนา 6 
 ผู้นำชุมชน  
 - ประธานชุมชน 1 
 - กรรมการชุมชน 5 
 2) ชุมชนสายเอกพัฒนา 10 
 ผู้นำชุมชน  
 - ประธานชุมชน 1 
 - รองประธานชุมชน 1 
 - กรรมการหมู่บ้าน 1 
 ประชาชนในพื้นที่ 6 
 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 1 
 3) ชุมชนหนองหินก้าวหน้า 7 
 ผู้นำชุมชน  
 - ประธานชุมชน 1 
 - กรรมการหมู่บ้าน 3 
 ประชาชนในพื้นที ่ 3 



สรุปผลการประชุมรับฟงัความคิดเห็นฯ 
โครงการจัดตัง้นิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสงัหาริมทรพัย์เพื่อการอุตสาหกรรม ไทย-จีน จำกดั 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 14 

ตารางที่ 2 (ต่อ)  จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟงัความคดิเห็นฯ เวทีที่ 2 

(วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30-16.30 น.) 
กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน (คน) 

1. ผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ) 4) ชุมชนตลาด กม. 12 2 
   ผู้นำชุมชน  
 - ประธานชุมชน 1 
   ประชาชนในพื้นที ่ 1 

 1.3 เทศบาลตำบลทบัมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 10 
 1) ชุมชนเขาโบสถ ์ 10 
   ผู้นำชุมชน  
 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 1 
 - ประธานชุมชน 1 
 - กรรมการหมู่บ้าน 3 
 ประชาชนในพื้นที ่ 5 

 1.4 เทศบาลตำบลมาบข่าพฒันา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 57 
 1) หมู่ที่ 1 บ้านกระเฉทล่าง 11 

 ผู้นำชุมชน  
 - ผู้ใหญ่บ้าน 1 

 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 
 - ประธานชุมชน 1 
 - กรรมการชุมชน 1 

 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 1 
   ประชาชนในพื้นที ่ 5 
 2) หมู่ที่ 2 บ้านหนองผักหนาม 10 

 ผู้นำชุมชน  
 - ผู้ใหญ่บ้าน 1 

 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 
 ประชาชนในพื้นที ่ 2 

 - อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน 5 
 3) หมู่ที่ 3 บ้านกระเฉทบน 10 

 ผู้นำชุมชน  
 - ผู้ใหญ่บ้าน 1 

 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 

 - กรรมการ 3 
 ประชาชนในพื้นที ่ 4 
 4) หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งต้นเลียบ 10 

 ผู้นำชุมชน  
 - ผู้ใหญ่บ้าน 1 



สรุปผลการประชุมรับฟงัความคิดเห็นฯ 
โครงการจัดตัง้นิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนาอสงัหาริมทรพัย์เพื่อการอุตสาหกรรม ไทย-จีน จำกดั 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้าที่ 15 

ตารางที่ 2 (ต่อ)  จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรับฟงัความคดิเห็นฯ เวทีที่ 2 

(วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30-16.30 น.) 
กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน (คน) 

1. ผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ) - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 

 - กรรมการ 1 
 5) หมู่ที่ 5 บ้านมาบข่า 11 

 ผู้นำชุมชน  
 - ผู้ใหญ่บ้าน 1 

 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 
 - ประธานชุมชน 1 

 - กรรมการ 6 
 ประชาชนในพื้นที ่  

 - อสม. 1 
 6) หมู่ที่ 8 บ้านหนองหิน 5 

 ผู้นำชุมชน  
 - ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 

 ประชาชนในพื้นที ่ 3 

2. ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานการ 2.1 บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม ไทย-จีน จำกัด 12 
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 2.2 บริษทั โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต ์จำกดั 8 

3. องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครอง 3.1 สถาบันการศึกษา 3 
ส่ิงแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน 1) โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู  
สถาบันการศึกษา รัฐวิสาหกิจ - คุณครูระดับปฎิบัติการ 3 
และนักวิชาการอิสระ   

รวม 138 
หมายเหตุ : อ้างอิงจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจากใบลงทะเบียนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจัดตั้งนิคม

อุตสาหกรรมหนองละลอก ของบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย-จีน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30-16.30 น.  
ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 

ที่มา : บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด, 2565 



สรุปผลการประชุมรับฟงัความคิดเห็นฯ 
โครงการจัดตัง้นิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก   บริษัท พัฒนาอสงัหาริมทรพัย์เพื่อการอุตสาหกรรม ไทย-จีน จำกดั 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด   หน้าที่ 16 

ตารางที่ 3  ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจดัประชุมรับฟังความคดิเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเตมิ พร้อมคำชีแ้จง  
(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค ์อบต. หนองละลอก เวลา 08.30-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.) สรุปคำช้ีแจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 

ความคิดเห็นชุมชน/หมู่บ้านในรัศมี 0-3 กิโลเมตรรอบที่ตั้งโครงการ 

1. ระบบระบายน้ำ และระบบป้องกันน้ำท่วม   
1.1 มีความกังวลว่าในช่วงหน้าฝนน้ำจะมีปริมาณมาก กังวลว่า
โครงการจะไม่สามารถจัดการน้ำได้  
(ตัวแทนหมู่ที ่ 3 บ้านหนองละลอก องค์การบริหารส่วนตำบล 
หนองละลอก) 

โครงการออกแบบระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมกับพื้นที่
ข้างเคียงไว้แล้ว เช่น ออกแบบให้มีรางระบายน้ำรอบพื้นที่สีเขยีว
ไม่ให ้น้ำฝนที ่ตกในพื ้นที ่ ไหลนองพื ้นที ่ภายนอก นอกจากนี้ 
โครงการจัดให้ระบบรวบรวมน้ำฝนที่ตกภายในพื้นที่โครงการเข้าสู่
บ่อหน่วงน้ำฝนของโครงการและมีการนำน้ำฝนไปใช้ในการผลิต
น้ำประปา ทำให้ปริมาณน้ำฝนที่จะระบายออกนอกพื้นที่โครงการ
ลดลง จึงไม่ส่งผลกระทบด้านการระบายน้ำต่อพื้นที่ท้ายน้ำ 

- โครงการจะต้องก่อสร้างรางระบายน้ำฝนซึ ่งรับน้ำหลากจาก
ภายนอกโครงการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดดำเนินการ 
- โครงการต้องจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำฝนที่สามารถกักเก็บน้ำฝน               

ส่วนที่เพิ่มข้ึนจากการพัฒนาโครงการในคาบอุบัติ 10 ปี ไม่น้อยกว่า 
3 ช่ัวโมง ดังนี้ 
• บ่อหน่วงน้ำฝน 1 ขนาด 247,833.3 ลูกบาศก์เมตร 
• บ่อหน่วงน้ำฝน 2 ขนาด 186,747.9 ลูกบาศก์เมตร 
- โครงการต้องควบคุมอัตราการระบายน้ำฝนจากบ่อหน่วงนำ้ฝน ดังนี้ 
• บ่อหน่วงน้ำฝน 1 ไม่เกิน 0.08 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 

-  โครงการจะหยุดระบายน้ำฝนจากบ่อหน่วงน้ำฝน และน้ำทิ้งจาก
ระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้ 
• บ่อหน่วงน้ำฝน 1 เมื ่อระดับน้ำในคลองช้างตายบร ิเวณ        

จุดระบายน้ำ มีค่า +30.63 เมตร (รทก.) 
• น้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดและน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็นโรงไฟฟ้า

เม่ือระดับน้ำของคลองช้างตายบริเวณจุดระบายน้ำ มีค่า+
30.63 เมตร (รทก.) 

- โครงการจะแจ้งข้อมูลอัตราการระบายน้ำฝน และน้ำทิ้งที่ระบาย
ลงสู่คลองช้างตายให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก 
ได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำในภาพรวม
ของพื้นที่ 
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โครงการจัดตัง้นิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก   บริษัท พัฒนาอสงัหาริมทรพัย์เพื่อการอุตสาหกรรม ไทย-จีน จำกดั 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด   หน้าที่ 17 

ตารางที่ 3 (ตอ่) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชีแ้จง  
(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค ์อบต. หนองละลอก เวลา 08.30-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.) สรุปคำช้ีแจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 

  - ประสานและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก 
และหน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้องในการกำจัดวัชพืช ขุดลอกคลอง
สาธารณะที่เป็นแหล่งรองรับน้ำฝน และน้ำทิ้งของโครงการ ได้แก่ 
คลองช้างตาย เพื่อฟื้นคืนสภาพคลองสาธารณะให้มีสภาพการ
ระบายน้ำที่ดี 

1.2 หากชุมชนหรือหน่วยงานมีการพัฒนา หรือขุดลอกคลอง                
ช้างตาย อยากให้โครงการเข้ามามีส่วนร่วม สนับสนุน ไม่ว่าจะเป็น
การสนับสนุนในเรื่องเครื่องจักร เสบียงอาหารของกลุ่มที่เข้ามา
ทำงานในส่วนนี้ 
(ตัวแทนหมู่ที ่ 3 บ้านหนองละลอก องค์การบริหารส่วนตำบล 
หนองละลอก) 

โครงการได ้กำหนดมาตรการสน ับสน ุนงบประมาณในการ
ดำเนินงานขุดลอกคลองสาธารณะแก่หน่วยงานที ่ร ับผิดชอบ
เรียบร้อยแล้ว 

- ประสานและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก 
และหน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้องในการกำจัดวัชพืช ขุดลอกคลอง
สาธารณะที่เป็นแหล่งรองรับน้ำฝน และน้ำทิ้งของโครงการ ได้แก่ 
คลองช้างตาย เพื่อฟื้นคืนสภาพคลองสาธารณะให้มีสภาพการ
ระบายน้ำที่ดี 

2. คมนาคม   
2.1 พิจารณาติดตั ้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสามแยกคลอง               
ช้างตายเพื่อลดอุบัติเหตุ  
(ตัวแทนหมู ่ 6 บ้านคลองช้างตาย องค์การบริหารส่วนตำบล 
หนองตะพาน) 

ข้อเสนอแนะ ระยะก่อสร้าง 

- ติดตั้งสัญญาณไฟเตือน ไฟกระพริบ และป้ายการจราจรช่ัวคราว 
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 
ทั้งในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน 

ระยะดำเนินการ 

- ติดตั ้งป้ายสัญลักษณ์จราจรภายในโครงการตามมาตรฐานที่              
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
บริเวณด้านหน้าและทางเข้า-ออก โครงการ 
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โครงการจัดตัง้นิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก   บริษัท พัฒนาอสงัหาริมทรพัย์เพื่อการอุตสาหกรรม ไทย-จีน จำกดั 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด   หน้าที่ 18 

ตารางที่ 3 (ตอ่) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชีแ้จง  
(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค ์อบต. หนองละลอก เวลา 08.30-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.) สรุปคำช้ีแจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
3. เศรษฐกิจ-สังคม   
3.1 ควรมีการจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับประชาชนใน
ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบโครงการ หรือสนับสนุนอุปกรณ์ที่มี
ความจำเป็นที่จำเป็นสำหรับ รพ.สต. ในพื้นที่ด้วย เช่น รถรับส่ง
ผู้ป่วย ฯลฯ  
(ตัวแทนหมู ่ 6 บ้านคลองช้างตาย องค์การบริหารส่วนตำบล 
หนองตะพาน) 

โครงการจะมีกิจกรรมเพื ่อสังคม (CSR) ที่ส่งเสริมและสนับสนุน
หน่วยงานด้านสาธารณสุข เช่น การสนับสนุนเครื ่องมือ การ
สนับสนุนงบประมาณ  ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น 

สภาพเศรษฐกิจ-สังคม 
- โครงการจะต้องจัดทำแผนงานด้านมวลชนสัมพันธ์ที่มีการระบุ

รายละเอียดระดับก ิจกรรมหรือโครงการให้ชัดเจน ขั ้นตอน 
ผู้รับผิดชอบ ระยะดำเนินการให้ครอบคลุมชุมชนโดยรอบพื้นที่
โครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร รวมทั้งจัดทำแผนงานกิจกรรมเพื่อ
สังคม (Corporate Social Responsibility; CSR) เช่น กิจกรรม
ส่งเสริมการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ/กีฬา กิจกรรมด้าน
ศาสนา และวัฒนธรรม และการส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น สำหรับ
ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร และ 3-5 กิโลเมตร เป็นประจำทุกปี 
- กำหนดให้โครงการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในด้าน            

ต่าง ๆ เช่น กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ/
กีฬา กิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม และการส่งเสริมอาชีพ 
เป็นต้น 
- จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนโดยรอบ

พื้นที่โครงการ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่  
ปีละ 1 ครั้ง 
- การพัฒนาที่ดินของโครงการในอนาคต ควรเปิดโอกาสให้ชุมชน

เข้ามามีส่วนร่วมเสนอกิจกรรม CSR เพื่อให้กิจกรรมที่เกิดข้ึนมา
จากความต้องการของชุมชนโดยรอบพื้นที่โดยแท้จริง โดยการ
เสนอโครงการดังกล่าวจะผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดล้อม (EIA Monitoring 
Committee) 
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ตารางที่ 3 (ตอ่) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชีแ้จง  
(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค ์อบต. หนองละลอก เวลา 08.30-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.) สรุปคำช้ีแจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
สาธารณสุข 

- โครงการจะร่วมมือกับโรงงานในการส่งเสริมหรือสนับสนุนการ
ดำเนินการของสถานบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ศึกษา เช่น 
การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ การสนับสนุนงบประมาณ
ของสถานบริการสาธารณสุขในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชน 

- ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ใน
การสร้างเครือข่ายการดูแล และเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชน 

4. พื้นที่สีเขียวและแนวกันชน   
4.1 แนวกันชนที่อยู่ติดบ่อบำบัดน้ำเสียมีความหนาประมาณ 20 
เมตร เป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มขนาดขึ้นประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ 
หรือเพิ่มให้มีขนาด 30-40 เมตร กังวลว่าความหนาจะไม่เพียงพอ  
(ตัวแทนหมู่ที ่ 3 บ้านหนองละลอก องค์การบริหารส่วนตำบล 
หนองละลอก) 

ตามข้อบังคับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วย
มาตรฐานการออกแบบระบบสาธารณูปโภค สิ ่งอำนวยความ
สะดวกและบริการ สำหรับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กำหนดให้
นิคมอุตสาหกรรมมีพื้นที่สีเขียวและแนวกันชนกว้างอย่างน้อย 10 
เมตร ซึ่งนิคมอุตสาหกรรมโดยส่วนใหญ่จะกำหนดพื้นที่แนวกันชน
รอบโครงการกว้าง 10 เมตร เท่านั้น แต่โครงการนิคมอุตสาหกรรม
หนองละลอกได้เพิ่มเติมความหนาของแนวกันชน จากที่นิคมส่วน
ใหญ่จะอยู่ที่ 10 เมตร แต่โครงการมีแนวกันขนาด 20 เมตร และ
บางจุดโครงการได้พิจารณาเพิ่มความหนาให้เพียงพอ 

สุนทรียภาพ/พื้นที่สีเขียวและแนวกันชน 

- ปลูกต้นไม้บริเวณพื ้นที ่สีเขียวและแนวกันชนของโครงการ  
ความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการมีพื้นที่
รวม 218.20 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.11 ของพื้นที่ทั้งหมด เพื่อ
ปลูกไม้ยืนต้น ไม่น้อยกว่า 3 แถวสลับฟันปลา พร้อมทั้งปรับปรุง
สภาพภูมิทัศน์ให้เหมาะสม และสวยงาม สอดคล้องกับสภาพ    
ภูมิประเทศ และชุมชนโดยรอบ ตั้งแต่เริ่มพัฒนาโครงการ 

- กำหนดให้โรงงานที่จะเข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการจัดให้มีพื้นที่           
สีเขียวอย่างน้อยร้อยละ 5 ของพื ้นที ่โรงงาน กรณีที ่โรงงาน
อุตสาหกรรมใดไม่สามารถจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโรงงาน
ตามที่กำหนดได้ เนื่องจากมีกฎหมายหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับการ
จัดการพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โรงงาน ให้พิจารณาตามความ
เหมาะสมเป็นรายกรณีไป 
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5. มาตรการ   
5.1 ขอให้กำหนดช่องทางการรับเรื ่องร้องเร ียน กรณีได ้รับ
ผลกระทบจากการดำเนินการของโครงการ   
(ต ัวแทนหมู ่  10 บ ้านมาบตอง องค์การบร ิหารส่วนตำบล 
หนองละลอก) 

โครงการได้มีการกำหนดมาตรการเรื ่องขั ้นตอนการร ับเร ื ่อง
ร้องเรียนไว้เรียบร้อยแล้ว 

- กำหนดให้มีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน และจัดตั้ง
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์จากชุมชนเพื่อรับฟังข้อร้องเรียน และ
ประสานงานดำเนินการแก้ไขตามปัญหาข้อร้องเรียนตามแนวทาง/
เง่ือนไขและระยะเวลาที่กำหนด 

- จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน และ
ประสานการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนตามแนวทาง/
เงื่อนไขที่กำหนด โดยจัดให้มีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
จากชุมชนที ่มีการระบุช่องทางการรับเร ื ่องร ้องเรียนและ
ระยะเวลาในการแก้ปัญหาอย่างชัดเจน 

ความคิดเห็นชุมชน/หมู่บ้านในรัศมี 3-5 กิโลเมตรรอบที่ตั้งโครงการ 

1. เศรษฐกิจ-สังคม   
1.1 เมื ่อโครงการได้รับข้อร้องเรียน ให้โครงการรีบดำเนินการ
จัดการแก้ไขโดยด่วน เป็นธรรมกับทุกฝ่าย และเป็นไปตามหลัก
กฎหมาย  
(ตัวแทนหมู่ 5 บ้านตีนเนิน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก) 

โครงการได้มีการกำหนดมาตรการเรื ่องขั ้นตอนการร ับเร ื ่อง
ร้องเรียนไว้เรียบร้อยแล้ว 

- กำหนดให้มีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน และจัดตั้ง
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์จากชุมชนเพื่อรับฟังข้อร้องเรียน และ
ประสานงานดำเน ินการแก้ไขตามปัญหาข้อร้องเร ียนตาม
แนวทาง/เง่ือนไขและระยะเวลาที่กำหนด  

- จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน และ
ประสานการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนตามแนวทาง/
เงื่อนไขที่กำหนด โดยจัดให้มีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
จากชุมชนที ่มีการระบุช่องทางการรับเร ื ่องร ้องเรียนและ
ระยะเวลาในการแก้ปัญหาอย่างชัดเจน 
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  - กรณีที่ประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการ ที่พิสูจน์ทราบว่าเป็น

ผลกระทบมาจากการดำเนินการของโครงการก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงพืชผล สัตว์เล้ียง โครงการ
จะต้องชดเชยเยียวยารูปแบบต่าง ๆ ตามข้อตกลงและข้อสรุป
จากคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ 

หน่วยงานราชการ/สถาบันการศึกษา/องค์กรเอกชน/รัฐวิสาหกิจ/สถานประกอบการ/สถาบันศึกษา/ส่ือมวลชน 

1. น้ำใช้   
1.1 เสนอแนะให้โครงการพิจารณามิให้การใช้น้ำของโครงการ 
กระทบต่อการใช้น้ำเพื่อดำรงชีวิต และประกอบอาชีพเกษตรกร
ของชุมชนหรือไม่ อย่าให้กระทบต่อการใช้น้ำของชุมชน 
(ตัวแทนเครือข่าย ทสม. กลุ่มเฝ้าระวังน้ำผิวดิน จังหวัดระยอง, 
วิสาหกิจมาบตอง, ประชาชนหนองละลอก) 

ข้อเสนอแนะ การจัดการน้ำเสีย 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที ่มีความรู ้ และประสบการณ์ ควบคุมดูแล
ประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง 
รวมทั้งตรวจสอบประสิทธิภาพจากลักษณะทางกายภาพของ             
น้ำเสีย เช่น สี กล่ิน และตะกอนในน้ำเสีย เป็นต้น และตรวจสอบ
ค่าดัชนีคุณภาพน้ำต่าง ๆ ในการเดินระบบบำบัดน้ำเสียอย่าง
สม่ำเสมอ 

การจัดการน้ำทิ้ง 

- โครงการต้องควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดบริเวณบ่อ
พักน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด (Polishing Pond) ให้มีค่าเป็นไป
ตามเกณฑ ์ประกาศกระทรวงทร ัพยากรธรรมชาต ิ และ
ส่ิงแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก
โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด 
ยกเว้น ค่าบีโอดี (BOD) ไม่เกิน 15 มิลลิกรัม/ลิตร และของแข็ง 
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  ละลายน้ำทั้งหมด (TDS) ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร รวมทั้ง
ติดตั้งเครื ่องเติมอากาศเพื ่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ 
(DO) ให้ไม่น ้อยกว่า 6 มิลลิกรัม/ลิตร และเพื ่อป้องกันการ
ปนเปื้อนสู่ดินน้ำผิวดิน 
- โครงการจะต้องติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง 

BOD/COD Online DO Meter เครื ่องตรวจวัดค่าการนำไฟฟ้า 
(Conductivity Meter Online) และเครื่องตรวจวัดอัตราการไหล
ของน ้ำ (Flow Meter) เพ ื ่อแปลงเป ็นค ่า TDS เพ ื ่อตรวจวัด
คุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่าน
การบำบัด (Polishing Pond) อย่างต ่อเน ื ่อง เพ ื ่อควบคุม
คุณภาพน้ำให้มีค่าตามเกณฑ์ที่กำหนดก่อนนำไปใช้ประโยชน์
หรือระบายลงสู่คลองช้างตาย 
- ในช่วงฤดูฝน (เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม) โครงการจะนำ

น้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดไปใช้ประโยชน์ดังนี้ 
• นำไปผสมน้ำดิบเพื่อใช้สำหรับหอหล่อเย็นโรงไฟฟ้า ประมาณ 

2,172 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
• นำไปล้างผ้ากรองของระบบแยกน้ำตะกอน ประมาณ 200 

ลูกบาศก์เมตร/วัน 
- โครงการจะระบายน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดลงสู่คลองช้างตาย 

โดยมีอัตราการระบายสูงสุด ไม่เกิน 4,121.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
ในช่วงฤดูฝน (เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม) 
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(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค ์อบต. หนองละลอก เวลา 08.30-12.00 น.) 
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  - จดบันทึกปริมาณน้ำทิ ้งภายหลังการบำบัดที ่นำกลับไปใช้
ประโยชน์ในพื ้นที ่สี เขียวของโครงการและการนำไปใช ้ใน
กิจกรรมอื่น ๆ เพื่อดูแนวโน้มของปริมาณการใช้น้ำ 

น้ำเสีย/น้ำทิ้งจากโรงไฟฟ้า 
- ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง (BOD/COD 

Online) บริเวณบ่อพักน้ำทิ ้งหอหล่อเย็นโรงไฟฟ้า (Power 
plant cooling water pond) ของโครงการ เพ ื ่อตรวจวั ด
คุณภาพน้ำ พร้อมทั้งจะมีการเติมอากาศ เพื่อควบคุมปริมาณ
ออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ให้ไม่น้อยกว่า 6 มิลลิกรัม/ลิตร และ
ติดตั้งเครื่อง Conductivity Online เพื่อตรวจค่าการนำไฟฟ้า
ของน้ำ เพื ่อแปลงเป็นค่าของแข็งละลายน้ำทั ้งหมด (TDS)                 
ให้มีค่าไม่เกินกว่า 3 ,000 มิลลิกรัม/ลิตร เป็นไปตามเกณฑ์
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม เรื่อง 
กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม 
นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 
- โครงการจะระบายน้ำทิ ้งจากหอหล่อเย็นโรงไฟฟ้าลงสู่คลอง           

ช้างตาย สูงสุดไม่เกิน 1,473 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
  การใช้น้ำ 
  - โครงการต ้องจ ัดให ้ม ีถ ังเก ็บน ้ำประปาซ ึ ่งสามารถสำรอง

น้ำประปา เพื่อจ่ายให้กับพื้นที่ต่าง ๆ ในโครงการได้ประมาณ 1 วัน 
  - โครงการจะต ้ องแจ ้ง โร งงานอ ุ ตสาหกรรม และสถาน

ประกอบการที่จะเข้ามาตั้งในพื้นที่ให้ทราบว่าโครงการมีการใช้ 
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  น้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดมาผสมน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา เพื่อ
จำหน่ายให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม 
- โครงการมอบหมายให้บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด เป็นผู้ดูแลการ

บริหารจัดการน้ำดิบของโครงการทั ้งในส่วนของการใช้น้ำดิบ
สำหรับผลิตน้ำประปาและจำหน่ายน้ำดิบแก่โรงงานอุตสาหกรรม
หรือหน่วยงานภายนอกโดยบริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด จะต้อง
เป็นผู้ออกแบบระบบสูบและแนวท่อน้ำดิบดังกล่าว พร้อมทั้งขอ
อนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางท่อน้ำดิบก่อนดำเนินการ 

1.2 หากน้ำประปาที ่โครงการผลิตเหลือใช้อยากให้โครงการ
แจกจ่ายให้ประชาชนใช้ด้วย  
(ประธานกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาน้ำจังหวัด
ระยอง) 

ข้อเสนอแนะ - 

2. น้ำเสีย   
2.1 โครงการมีการปล่อยน้ำทิ ้งหลังผ่านการบำบัดลงสู ่คลอง              
ช ้างตายในช่วงฤด ูฝน ภายหลังการดำเนินการของโครงการ                 
ให้ควบคุมคุณภาพน้ำตามดัชนีต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
(ตัวแทนเครือข่าย ทสม. กลุ่มเฝ้าระวังน้ำผิวดิน จังหวัดระยอง, 
วิสาหกิจมาบตอง, ประชาชนหนองละลอก) 

โครงการได้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการตามหลัก
วิชาการ มีการพิจารณาจุดที่จะตรวจสอบคุณภาพน้ำ และมีระบบ
ป้องกันเมื ่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ไม่ให้มีการระบายน้ำทิ ้งสู่แหล่งน้ำ
ภายนอก เพื ่อป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพน้ำผิวดิน รวมทั้ง 
โครงการมีระบบติดตามตรวจสอบมลพิษ และผลกระทบในด้าน
ต่าง ๆ และจะปรับปรุงระบบติดตามตรวจสอบให้สามารถตรวจหา
สาเหตุของปัญหาได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ กรณีที่เกิดปัญหาหรือ
ข้อร้องเรียนจากการดำเนินการของโครงการ จะมีการประสานงาน
ให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมติดตามตรวจสอบ 

การจัดการน้ำเสีย 
- โรงงานและสถานประกอบการที ่เข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการต ้อง

ควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งให้มีค่าตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการ
ระบายน ้ำเส ียลงส ู ่ ระบบบำบ ัดน ้ำเส ียส ่วนกลางในน ิคม
อุตสาหกรรม หรือฉบับล่าสุด ยกเว้น ค่าบีโอดี (BOD) ไม่เกิน 350 
มิลลิกรัม/ลิตร และค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) ไม่เกิน 
1,000 มิลลิกรัม/ลิตร 
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 ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เข้ามาร่วม
ติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

- จัดให้มีบ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด ซึ่งมีความสามารถในการ
กักเก็บอย่างน้อย 1 วัน และมีการปูวัสดุกันซึมชนิด HDPE ที่มี
ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร พร้อมติดตั ้งอุปกรณ์
ตรวจวัดระดับน้ำเพื่อตรวจสอบปริมาณน้ำในบ่อพักน้ำทิ้งเป็น
ประจำทุกวัน 
- จัดให้มีบ่อพักน้ำทิ ้งฉุกเฉิน (Emergency Pond) ซึ ่งมีความ 

สามารถในการกักเก็บอย่างน้อย 1 วัน และมีการปูวัสดุกันซึม
ชนิด HDPE ที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร เพื่อรองรับ
น้ำทิ้งภายหลังผ่านการบำบัด กรณีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่
กำหนดกำหนด ก่อนสูบกลับเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียอีกครั้ง 
- โครงการต้องจัดตั้งศูนย์ควบคุมระบบน้ำเสียส่วนกลาง เพื่อบริหาร

จัดการน้ำเสียของโครงการให้มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมาย
กำหนด โดยมีโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้ 

  1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป รับผิดชอบในงานด้านการจัดการเอกสาร
สำนักงาน 

2) ฝ่ายการจัดการคุณภาพน้ำ รับผิดชอบในการควบคุมการ
ดำเนินการด้านการจัดการน้ำเสียของโรงงานต่าง ๆ  ที่เข้ามา
ตั้งในพื้นที่ ตั้งแต่ขั้นตอนการขออนุญาตตั้งโรงงานโดยทำหน้าที่
ในการตรวจสอบข้อมูลลักษณะสมบัติของน้ำเสียที่เก ิดขึ้น
จากกระบวนการผลิต พนักงาน ตลอดจนพิจารณา ความ
เหมาะสมของระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นที่โรงงานจะติดตั้ง 
เพื่อบำบัดน้ำเสียให้มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ลักษณะสมบัติ              
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  น้ำเสียที่อนุญาตให้ระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
ของโครงการ และประเมิน/จัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสียรวมทั้ง
ต ิดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเส ียจากโรงงานแต่ละแห่ง
ตลอดจนจัดเก็บค่าปรับกรณีโรงงานรายโรงระบายน้ำเสียที่มี
ลักษณะสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่โครงการกำหนดเข้า สู่
ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง 

  3) ฝ่ายปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำ มีหน้าที่ในการตรวจสอบ
การทำงาน และซ่อมบำรุงเครื ่องจักร/อุปกรณ์ของระบบ 
รวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการ
ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑก์าร
ออกแบบของระบบบำบัดน้ำเสีย 

  - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ และประสบการณ์ ควบคุม ดูแล
ประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง 
รวมทั้งตรวจสอบประสิทธิภาพจากลักษณะทางกายภาพของ            
น้ำเสีย เช่น สี กลิ่น และตะกอนในน้ำเสีย เป็นต้น และตรวจสอบ  
ค่าดัชนีคุณภาพน้ำต่าง ๆ ในการเดินระบบบำบัดน้ำเสียอย่าง
สม่ำเสมอ 

  - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบ่อพักน้ำทิ้ง และระบบท่อส่งน้ำทิ้ง
อย่างสม่ำเสมอ กรณีที่เกิดความเสียหายบริเวณแนวท่อส่งน้ำทิ้ง
จะต้องปิดวาล์วส่งน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดและทำการซ่อมแซม
ทันท ี
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ตารางที่ 3 (ตอ่) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชีแ้จง  
(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค ์อบต. หนองละลอก เวลา 08.30-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.) สรุปคำช้ีแจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 

  - โครงการต้องควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดบริเวณบ่อ
พักน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด (Polishing Pond) ให้มีค่าเป็นไป
ตามเกณฑ ์  ประกาศกระทรวงทร ัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก
โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด 
ยกเว้น ค่าบีโอดี (BOD) ไม่เกิน 15 มิลลิกรัม/ลิตร และของแข็ง
ละลายน้ำทั้งหมด (TDS) ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร รวมทั้ง
ติดตั้งเครื ่องเติมอากาศเพื ่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ 
(DO) ให้ไม่น ้อยกว่า 6 มิลลิกรัม/ลิตร และเพื ่อป้องกันการ
ปนเปื้อนสู่ดินน้ำผิวดิน 

- โครงการจะต้องติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง 
BOD/COD Online DO Meter เครื ่องตรวจวัดค่าการนำไฟฟ้า
(Conductivity Meter Online) และเครื่องตรวจวัดอัตราการไหล
ของน ้ำ (Flow Meter) เพ ื ่อแปลงเป ็นค ่า TDS เพ ื ่อตรวจวัด
คุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่าน
การบำบัด (Polishing Pond) อย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำ
ให้มีค่าตามเกณฑ์ที่กำหนดก่อนนำไปใช้ประโยชน์หรือระบาย            
ลงสู่คลองช้างตาย 

  น้ำเสีย/น้ำทิ้งจากโรงไฟฟ้า 
  - โรงไฟฟ้าที ่ เข ้ามาต ั ้งในโครงการ ต้องจัดให้มีบ่อพักน ้ำทิ้ง               

หอหล่อเย็น (Cooling Blowdown Holding Pond) ที่สามารถ 



สรุปผลการประชุมรับฟงัความคิดเห็นฯ 
โครงการจัดตัง้นิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก   บริษัท พัฒนาอสงัหาริมทรพัย์เพื่อการอุตสาหกรรม ไทย-จีน จำกดั 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด   หน้าที่ 28 

ตารางที่ 3 (ตอ่) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชีแ้จง  
(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค ์อบต. หนองละลอก เวลา 08.30-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.) สรุปคำช้ีแจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 

  กักเก็บน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน เพื่อรองรับน้ำระบายทิ้งจากหอ
หล่อเย็น โดยต้องควบคุมลักษณะน้ำระบายทิ้งจากหอหล่อเย็น
ให ้เป ็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก
โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด 
ยกเว้นค่าบีโอดี (BOD) กำหนดไม่เกิน 9 มิลลิกรัม/ลิตร 
ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ไม่น้อยกว่า 6 มิลลิกรัม/ลิตร 
และปริมาณของแข็งละลายน้ำทั ้งหมด (TDS) ไม่เกิน 3,000 
มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายเข้าส ู ่บ ่อพักน้ำทิ ้งหอหล่อเย็น
โรงไฟฟ้าของโครงการรวมทั ้ งจ ัดให ้ม ีบ ่อพักน ้ำท ิ ้งฉ ุกเฉิน 
(Emergency Cooling Blowdown Holding Pond) ที่สามารถ กัก
เก็บน้ำทิ ้งได ้ไม่น ้อยกว ่า 1 วัน เพื ่อรองรับน้ำท ิ ้งกรณีมีค่า                
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด 

- จัดให้มีบ่อพักน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็นโรงไฟฟ้า และจัดเตรียมบ่อ
พักน้ำทิ้งฉุกเฉินที่สามารถกักเก็บน้ำทิ้งได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน เพื่อ
รองรับน้ำทิ้งกรณีมีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด 

  - ติดตั ้งเครื ่องตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบต่อเนื ่อง (BOD/COD 
Online) บริเวณบ่อพักน้ำทิ ้งหอหล่อเย็นโรงไฟฟ้า (Power 
plant cooling water pond) ของโครงการ เพ ื ่อตรวจวั ด
คุณภาพน้ำ พร้อมทั้งจะมีการเติมอากาศ เพื่อควบคุมปริมาณ
ออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ให้ไม่น้อยกว่า 6 มิลลิกรัม/ลิตร และ 



สรุปผลการประชุมรับฟงัความคิดเห็นฯ 
โครงการจัดตัง้นิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก   บริษัท พัฒนาอสงัหาริมทรพัย์เพื่อการอุตสาหกรรม ไทย-จีน จำกดั 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด   หน้าที่ 29 

ตารางที่ 3 (ตอ่) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชีแ้จง  
(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค ์อบต. หนองละลอก เวลา 08.30-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.) สรุปคำช้ีแจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
  ติดตั้งเครื่อง Conductivity Online เพื่อตรวจค่าการนำไฟฟ้า

ของน้ำ เพื่อแปลงเป็นค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) ให้มีค่า
ไม่เกินกว่า 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร เป็นไปตามเกณฑ์ประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม เรื ่อง กำหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคม
อุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 
- กรณีตรวจพบว่าน้ำทิ้งจากบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็น               

มีคา่เกินกว่าค่าควบคุมหรือไม่สอดคล้องตามมาตรฐานที่กำหนด 
ให้โรงไฟฟ้าปิดวาล์วปล่อยน้ำทิ้งออกสู่ภายนอกก่อนรวบรวม              
น้ำทิ้งดังกล่าวระบายลงบ่อพักน้ำทิ้งฉุกเฉิน รวมทั้งให้โรงไฟฟ้า
แก้ไขปรับปรุงโดยเร็ว หากไม่สามารถปรับปรุงได้ให้โรงไฟฟ้า
หยุดเดินเครื ่องในส่วนที ่ก ่อให้เกิดน้ำเสีย หากยังไม่สามารถ
ปรับปรุงได้อีกให้ส่งไปบำบัดยังผู้รับบำบัดที่ได้รับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

2.2 ให้ติดตั้งระบบควบคุมตรวจสอบน้ำเสียหรือการระบายน้ำของ
โครงการแบบ Real time คุณภาพน้ำต้องได้ตามเกณฑ์ตลอดเวลา  
(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน) 

โครงการได้กำหนดมาตรการติดตั ้งระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำ
แบบต่อเนื่อง ได้แก่ BOD/COD online  Conductivity Online 
เพ ื ่อแปลงเป ็นค ่า  TDS และ DO Meter Online เพ ื ่อควบคุม
คุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด และน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำทิ้งหอ
หล่อเย็นโรงไฟฟ้าของโครงการ 

การจัดการน้ำเสีย 
- โครงการจะต้องติดตั ้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบต่อเนื ่อง 

BOD/COD Online DO Meter เครื ่องตรวจวัดค่าการนำไฟฟ้า 
(Conductivity Meter Online) และเครื่องตรวจวัดอัตราการไหล
ของน ้ำ (Flow Meter) เพ ื ่อแปลงเป ็นค ่า TDS เพ ื ่อตรวจวัด
คุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่าน
การบำบัด (Polishing Pond) อย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำ
ให้มีค่าตามเกณฑ์ที่กำหนดก่อนนำไปใช้ประโยชน์หรือระบายลง
สู่คลองช้างตาย 
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โครงการจัดตัง้นิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก   บริษัท พัฒนาอสงัหาริมทรพัย์เพื่อการอุตสาหกรรม ไทย-จีน จำกดั 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด   หน้าที่ 30 

ตารางที่ 3 (ตอ่) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชีแ้จง  
(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค ์อบต. หนองละลอก เวลา 08.30-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.) สรุปคำช้ีแจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 

  น้ำเสีย/น้ำทิ้งจากโรงไฟฟ้า 
- ติดตั ้งเครื ่องตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบต่อเนื ่อง (BOD/COD 

Online) บริเวณบ่อพักน้ำทิ้งหอหล่อเย็นโรงไฟฟ้า (Power 
plant cooling water pond) ของโครงการ เพ ื ่อตรวจวัด
คุณภาพน้ำ พร้อมทั้งจะมีการเติมอากาศ เพื่อควบคุมปริมาณ
ออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ให้ไม่น้อยกว่า 6 มิลลิกรัม/ลิตร และ
ติดตั้งเครื่อง Conductivity Online เพื่อตรวจค่าการนำไฟฟ้า
ของน้ำ เพื่อแปลงเป็นค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) ให้มี
ค่าไม่เกินกว่า 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร เป็นไปตามเกณฑ์ประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง กำหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคม
อุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 

2.3 อยากให้โครงการติดตั ้งจ ุดแสดงผลตรวจวัดค ุณภาพน้ำ 
คุณภาพอากาศบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143 ให้
ชาวบ้านสามารถเข้าถึง และตรวจสอบค่าได้  
(ตัวแทนเครอืข่าย ทสม. กลุ่มเฝ้าระวังน้ำผิวดิน จังหวัดระยอง) 

โครงการจะรับไปพิจารณา เนื่องจากบริเวณจุดระบายน้ำทิ้งของ
โครงการจะมีการตรวจวัด และจอแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ
อยู่แล้ว ในส่วนของการแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศ ในอนาคตในกรณีที่มีการติดตั้งสถานีบริเวณสำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าของโครงการติดกับทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 3413 จะกำหนดให้ติดตั้งการแสดงผล
บริเวณดังกล่าว เพื่อให้ชุมชนได้รับทราบข้อมูล 

- 

2.4 น ้ำเส ียจากสถานประกอบการ ยกตัวอย ่าง ค ่าสารหนู                 
ในน้ำ ค่าสารหนูในดิน ค่าพีเอชในน้ำ ในอนาคตค่าเช่นนี้หรือไม่ 
เม่ือโครงการดำเนินการ โรงงานต่าง ๆ ที่เข้ามาตั้งจะส่งผลกระทบ

การกำหนดค่าคุณภาพน้ำเสียจากสถานประกอบการ โครงการได้มี
การกำหนดไว้ในมาตรการเรียบร้อยแล้ว และบริษัทที่ปรึกษาจะ
ดำเนินการจัดทำเอกสารช้ีแจงเพื่อจะส่งให้คุณวิชัย เล่ียมเปี่ยม ใน

การจัดการน้ำเสีย 
- ตรวจสอบข้อมูลเบื ้องต้นของโรงงานที ่จะเข้ามาตั ้งในพื ้นที่

โครงการ ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนดและเป็นกลุ่ม
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โครงการจัดตัง้นิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก   บริษัท พัฒนาอสงัหาริมทรพัย์เพื่อการอุตสาหกรรม ไทย-จีน จำกดั 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด   หน้าที่ 31 

ตารางที่ 3 (ตอ่) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชีแ้จง  
(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค ์อบต. หนองละลอก เวลา 08.30-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.) สรุปคำช้ีแจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
ในเรื่องนี้หรือไม่ อยากให้โครงการแนบข้อกำหนดการควบคุมแนบ
ท้ายรายงาน EIA เพื่อให้โรงงานต่างๆ ที่เข้ามาตั้งรับทราบข้อเสนอ
ต่าง ๆ   
(ประธานกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาน้ำจังหวัด
ระยอง) 

ฐานะประธานกลุ ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาน้ำ
จังหวัดระยองได้รับทราบตามประเด็นต่างๆ ที่กลุ่มฯ ได้ทำหนังสือ
มาให้อธิบายเพิ ่มเติม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในรายงานการประเมิน  
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการ 

อุตสาหกรรมเป้าหมายก่อนที ่จะลงนามในสัญญาให้เข ้ามา
ประกอบกิจการในพื้นที่โครงการ โดยโรงงานจะต้องแสดงข้อมูล
โรงงานในแบบสำรวจ ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลการใช้น้ำ วัตถุดิบ
และสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต ผังกระบวนการผลิต ข้อมูล
แหล่งกำเนิดมลพิษและวิธีการควบคุมมลพิษ 
- โรงงานที ่ม ีล ักษณะสมบัต ิของน ้ำเส ียเก ินกว่าค่ามาตรฐาน                   

การระบายน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ต้องจัดให้มี
ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นภายในโรงงาน เพื่อบำบัดน้ำเสีย ให้ได้
มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ ้งจากโรงงานที ่ยอมให้ระบายลงสู ่ท่อ
รวบรวมน้ำเสียส่วนกลางตามมาตรฐานที่โครงการกำหนด หรือตาม
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 
เรื ่อง กำหนดมาตรฐานทั ่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู ่ระบบ                    
บำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม โดยบังคับให้มี TDS 
ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร หรือฉบับล่าสุด 
- กำหนดให้โรงงานที่มีระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพหรือทางเคมี

เบื้องต้น ต้องเสนอข้อมูลการออกแบบและรายงานคำนวณของ
ระบบบำบัดน้ำเสียเบ ื ้องต ้นด ังกล่าวให ้โครงการพิจารณา                
ก่อนการก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเพื่อให้มั่นใจ   
ได้ว่าระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของโรงงานมีความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ และส่งมอบแบบก่อสร้างและผลการทดลอง
เดินระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพหรือทางเคมีเบื้องต้น (Pre-
Treatment) ให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 
พิจารณาก่อนเปิดดำเนินการ 
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ตารางที่ 3 (ตอ่) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชีแ้จง  
(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค ์อบต. หนองละลอก เวลา 08.30-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.) สรุปคำช้ีแจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 

- โรงงานและสถานประกอบการที ่เข้ามาตั้งในพื้นที่โครงการต ้อง
ควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งให้มีค่าตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการ
ระบายน ้ำเส ียลงส ู ่ ระบบบำบ ัดน ้ำเส ียส ่วนกลางในน ิคม
อุตสาหกรรม หรือฉบับล่าสุด ยกเว้นค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมด 
(TDS) ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร 
- กำหนดให้โรงงานต้องจัดให้มีบ่อตรวจสภาพน้ำ ( Inspection 

Manhole) อย่างน้อย 1 บ่อ ภายในโรงงาน เพื่อใช้เป็นจุดเก็บ
ตัวอย่างน้ำเสีย เพื่อประเมินและควบคุมคุณภาพน้ำเส ียของ
โรงงาน โดยโรงงานต้องทำการเชื่อมต่อท่อน้ำเสียจากบ่อตรวจ
สภาพน้ำ ( Inspection Manhole) ของโรงงาน เข้ากับบ่อพัก 
น้ำเสีย (Manhole) ที่โครงการได้จัดเตรียมไว้ให้ พร้อมทำการ
ติดตั้งประตูน้ำปิด-เปิด บริเวณจุดเชื่อมต่อจากโรงงานไปท่อ
รวบรวมน้ำเสียส่วนกลางของโครงการ เพื่อสามารถควบคุมไม่ให้
โรงงานระบายน้ำเส ียจากโรงงานเข้าส ู ่ท ่อรวบรวมน ้ำเสีย
ส่วนกลางของโครงการ กรณีที ่คุณภาพน้ำเสียไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานที่โครงการกำหนด และต้องตรวจสอบคุณภาพน้ำใน
บ่อตรวจสภาพน้ำอย ่างน ้อยเด ือนละ 1 คร ั ้ง หากผลการ
วิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียมีค่าเกินมาตรฐานที่โครงการกำหนด
โรงงานจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่กำหนด 
- กรณีตรวจพบว่า โรงงานไม่สามารถบำบัดน้ำเสียให้ได้ตาม

ข้อกำหนดก ่อนระบายสู ่ ระบบบำบัดน ้ำ เส ียส่วนกลาง 
โครงการต้องแจ้งให้โรงงานหยุดการระบายน้ำเสียเข้าสู่ระบบ
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ตารางที่ 3 (ตอ่) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชีแ้จง  
(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค ์อบต. หนองละลอก เวลา 08.30-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.) สรุปคำช้ีแจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
บำบัดน้ำเสียส่วนกลาง แล้วทำการสูบน้ำจากบ่อพักน้ำทิ้งของ
โรงงานกลับไปบำบัดใหม่ทั ้งหมด และทำการปรับปรุงแก้ไข
ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นให้มีประสิทธิภาพการบำบัดตามที่
กำหนดภายใน 1 วัน และเม่ือน้ำเสียจากโรงงานมีค่าเป็นไปตาม
มาตรฐานที่กำหนด โครงการจึงจะอนุญาตให้โรงงานระบาย              
น้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง 
- ในกรณีที ่ระบบบำบัดน้ำเสียเบื ้องต้นของโรงงานขัดข้องให้

โรงงานรีบดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามระยะเวลาที่โครงการ
กำหนด และคุณภาพน้ำทิ้งต้องมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของโครงการหากโรงงานยังเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตาม และไม่แจ้ง
ความคืบหน้าในการดำเนินการ โครงการจะดำเนินการตาม
กฎหมาย ได ้แก ่ การสั ่งให ้หย ุดดำเนินการผลิต ในส่วนที่
ก่อให้เกิดน้ำเสียนั้นช่ัวคราวจนกว่าจะปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ
เหมือนเดิมจึงจะดำเนินการได้ตามปกติ ในกรณีที่โรงงานเพิกเฉย
ต่อความรับผิดชอบที่ได้ตักเตือนแล้ว โครงการจะแจ้งให้การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ระงับการดำเนินการผลิต
ของโรงงานนั้นทันที 
- โครงการต้องกำหนดมาตรการกำกับดูแลโรงงานที่ก่อให้เกิด  

น้ำเสียทางเคมี ดังนี้ 
• กำหนดให้ทุกโรงงานต้องจัดทำข้อมูลตามแบบสำรวจข้อมูล

สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับน้ำเสียของโรงงานส่งให้โครงการก่อน
เปิดดำเนินการ กำหนดให้โรงงานที ่มีน ้ำเสียทางเคมีจาก
กระบวนการผลิตหรือน้ำเสียที่มีการปนเปื้อนของโลหะหนัก
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ตารางที่ 3 (ตอ่) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชีแ้จง  
(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค ์อบต. หนองละลอก เวลา 08.30-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.) สรุปคำช้ีแจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมีเบื้องต้น เพื่อบำบัดน้ ำเสีย
ทางเคมีให้ได้ตามเกณฑ์ที่โครงการ และการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (กนอ.) กำหนด และจัดให้มีบ่อพักน ้ำทิ้ง
ฉุกเฉินและบ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดที่มีระยะเวลากักเก็บ
อย่างน้อย 1 วัน เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่โครงการและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย (กนอ.) กำหนดก่อนระบายเข้าสู่ระบบบำบัด น้ำเสีย
ส่วนกลางหากคุณภาพน้ำทิ้งภายหลังผ่านการบำบัดไม่ได้
ตามเกณฑ์ที่กำหนด โรงงานจะต้องระบายน้ำทิ้งเข้าสู่ บ่อพัก
น้ำทิ้งฉุกเฉินที่มีระยะเวลากักเก็บอย่างน้อย 1 วัน  ก่อนนำ
กลับไปบำบัดใหม่ 

• กำหนดให้โรงงานต้องมีบ ่อตรวจสภาพน้ำ ( Inspection 
Manhole) ก ่อนระบายน ้ำเส ียเข ้าส ู ่ระบบบำบัดน ้ำเสีย
ส่วนกลางของโครงการ เพื่อวิเคราะห์ค่า pH TDS โลหะหนัก
หรือชนิดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตของแต่ละโรงงานและรายงาน
ต่อศูนย์ควบคุมน้ำเสียส่วนกลางของโครงการทุกวัน หากพบว่า
น้ำทิ้งไม่สอดคล้องตามมาตรฐานหรือค่าควบคุม ให้สูบน้ำ
กลับไปบำบัดใหม่ 

• กรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงาน มีค่าโลหะหนักเกินค่า
มาตรฐานโรงงานต้องประสานงานโดยเร่งด่วนให้หน่วยงานที่
ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาขนถ่ายเพื่อ
นำไปกำจัดต่อไป พร้อมทั้งแจ้งให้โครงการทราบทุกครั้ง 
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ตารางที่ 3 (ตอ่) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชีแ้จง  
(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค ์อบต. หนองละลอก เวลา 08.30-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.) สรุปคำช้ีแจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
• ในกรณีที่ระบบน้ำเสียทางเคมีของโรงงานชำรุดไม่สามารถ

ทำงานได้หรือไม่สามารถบำบัดให้ได้ตามเกณฑ์ที่โครงการและ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กำหนดและ/
หรือมีลักษณะการปนเปื ้อนโลหะหนัก ซึ ่งจ ัดเป็นของเสีย
อันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 และ
ไม่สามารถแก้ไขได้ภายใน 1 วัน โรงงานต้องจัดให้มีภาชนะ
กักเก็บที่มีระยะเวลาการกักเก็บเพียงพอตามกฎหมายกำหนด
สำหรับให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
มานำไปบำบัด พร้อมทั้งเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบ
บำบัดน้ำเสียทางเคมีให้แล้วเสร็จโดยเร่งด่วน และแจ้งให้
โครงการทราบทุกครั้ง 

- หากพบว่า โรงงานไม่สามารถดำเนินการแก้ไขให้ระบบบำบัด             
น้ำเสียของโรงงานทำงานได้ตามปกติได้ภายในระยะเวลาที่
กำหนด โครงการจะดำเนินการตามขั้นตอนโดยออกจดหมาย
ตักเตือน เพื่อแจ้งให้โรงงานเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แล้ว
เสร็จภายในเวลาที่กำหนด และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการ
เข้าไปทำการตรวจสอบผลการดำเนินการจนกว่าจะบำบัดน้ำเสีย
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่โครงการกำหนดไว้ ก่อนอนุญาต
ให้ระบายน้ำเสียเข้าสู่ระบบรวบรวมน้ำเสีย เพื่อส่งน้ำเสียไปยัง
ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง 
- หากโรงงานไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ โครงการจะถือสิทธิ            

ท ี ่จะเข ้าไปปรับปร ุงแก ้ไข หร ือจ ้างที ่ปร ึกษาที ่ เหมาะสม              
มาดำเนินการแก้ไข โดยค่าใช้จ ่ายต่าง ๆ ที ่เก ิดขึ ้นจากการ
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ตารางที่ 3 (ตอ่) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชีแ้จง  
(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค ์อบต. หนองละลอก เวลา 08.30-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.) สรุปคำช้ีแจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
ปรับปรุงแก้ไขนั้น โรงงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดจนกว่า
ระบบจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดิม 
- หากพบว่า การนำน้ำเสียกลับไปบำบัดใหม่ของโรงงานยังไม่

สามารถดำเนินการได้เป ็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที ่โครงการ
กำหนดไว้ภายในระยะที่กำหนดหรือหากไม่ปฏิบัติตามและแจ้ง
ความก้าวหน้าในการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขที่เหมาะสมการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จะส่ังให้โรงงานหยุดการผลิตในส่วน
ที ่ก ่อให้เกิดน้ำเสียนั ้นชั่วคราวจนกว่าจะปรับปรุงระบบบำบัด             
น้ำเสียของโรงงานให้มีประสิทธิภาพและควบคุมน้ำทิ้งสอดคล้อง
ตามค่ามาตรฐานหรือค่าควบคุมของโครงการจึงจะดำเนินการได้
ตามปกติ และหากโรงงานยังละเลย เพิกเฉยต่อความรับผิดชอบ 
กนอ. จะส่ังระงับการดำเนินการผลิตของโรงงานทันท ี
- หากพบว่าโรงงานมีการปล่อยน้ำเคมีที่ไม่ได้มาตรฐานออกมาสู่

ระบบรวบรวมน้ำเสียส่วนกลางของโครงการ กำหนดให้ปิดวาล์ว
น้ำเสียที่บริเวณ Inspection manhole ทันท ี
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบ่อพักน้ำทิ้ง และระบบท่อส่งน้ำทิ้ง

อย่างสม่ำเสมอ กรณีที่เกิดความเสียหายบริเวณแนวท่อส่งน้ำทิ้ง 
จะต้องปิดวาล์วส่งน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดและทำการซ่อมแซม
ทันท ี

3. ระดับเสียง   
3.1 บริเวณพื้นที่อ่อนไหวที่ตั้งอยู่ประชิดพื้นที่โครงการทั้ง 3 จุด 
หากมีผลกระทบต่อบริเวณนั ้นๆ ไม่ว ่าจะเป็นเรื ่องระดับเสียง 

โครงการได้มีการกำหนดมาตรการติดตั้งวัสดุลดทอนเสียงบริเวณ
พื้นที่อ่อนไหวของโครงการทั้ง 3 จุด เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดเป็น
วัสดุ Metal Sheet  

- ติดตั้งวัสดุลดทอนเสียงซึ่งเป็นวัสดุ Metal Sheet ความสูง 3 
เมตร บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการที่ประชิดที่พักอาศัย ดังนี้ 
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ตารางที่ 3 (ตอ่) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชีแ้จง  
(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค ์อบต. หนองละลอก เวลา 08.30-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.) สรุปคำช้ีแจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
อาจจะต้องมีกำแพงกั้นเสียง อยากให้ระบุความหนา รายละเอียด 
เพื่อสร้างความม่ันใจให้ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณนั้น  
(ผู ้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดระยอง) 

1) บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 
เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ ติดตั้งแนวกำแพงกันเสียง
ความยาว 65 เมตร 

2) บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร 
จากขอบเขตพื ้นที ่ โครงการ ต ิดต ั ้งแนวกำแพงก ันเสียง                  
ความยาว 45 เมตร 

3) บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 
เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ ติดตั้งแนวกำแพงกันเสียง
ความยาว 40 เมตร 

4.คุณภาพอากาศ   
4.1 อยากให้เพิ่มดัชนีตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยเพิ่มการตรวจวัด
ฝุ ่นละออง PM 2.5 เนื ่องจากในช่วงฤดูหนาว (เดือนมกราคม-
กุมภาพันธ์) ฝุ่น PM 2.5 ในจังหวัดระยองมีค่าเกินมาตรฐาน และมี
ความกังวลปัญหาสุขภาพประชาชนในช่วงระยะเวลาก่อสร้าง  
(ผู ้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดระยอง) 

ฝุ ่น PM 2.5 จะมีค่ามากในช่วงฤดูหนาวในช่วงที่มีการเผาหญ้า    
เผาฟาง อย่างไรก็ตาม โครงการจะพิจารณาให้มีการตรวจวัด PM 2.5 
ในระยะก่อสร้างในช่วงฤดูหนาว เพื่อเป็นการเฝ้าระวังผลกระทบ             
ที่เกิดขึ้น 

คุณภาพอากาศ 
- ห้ามคนงานเผาขยะมูลฝอยหรือวัสดุอื่น ๆ ท่ีเกิดจากการอุปโภค-

บริโภค และจากกิจกรรมการก่อสร้างในพื ้นที ่โครงการโดย
เด็ดขาด 

 

4.2 ในอนาคตจะมีการยกเลิกเขตประกาศควบคุมมลพิษ ซึ่งจังหวัด
ระยองบางตำบลจะมีผลในการประกาศส่วนนั้น อยากให้โครงการ 
หรือโรงงานต่าง ๆ ที่เข้ามาตั้งยังคงดำเนินการควบคุมการปล่อย
มลพิษดังที่ระบุไว้ในรายงาน EIA ถึงแม้พื้นที่โครงการจะมีการยกเลิก
เขตประกาศควบคุมมลพิษ  
(ตัวแทนเครือข่ายสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนภาคตะวันออก) 

พื้นที่โครงการไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ อย่างไรก็ตาม 
ในอนาคตโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก ้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ 

- โรงงานที่จะเข้ามาดำเนินการภายในพื้นที่โครงการจะต้องสำรวจ
ในเบื ้องต้นก่อนว่าโรงงานของตนมีการใช้เช ื ้อเพลิงหร ือมี
กระบวนการผลิตใด ๆ  ที่จะเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ
หรือไม่ ถ้ามีต้องเปรียบเทียบค่าอัตราการระบายมลสารทาง
อากาศที ่คาดว่าโรงงานจะปล่อยออกมาเปรียบเทียบกับค่า              
อัตราการระบายมลพิษทางอากาศที่กำหนดให้ที่ระดับความสูง
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ตารางที่ 3 (ตอ่) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชีแ้จง  
(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค ์อบต. หนองละลอก เวลา 08.30-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.) สรุปคำช้ีแจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 

ปล่องต่าง ๆ หากค่าอัตราการระบายมลพิษทางอากาศของ
โรงงานมีค่าอัตราการระบายมลพิษทางอากาศสูงกว่าอัตราการ
ระบายมลพิษทางอากาศที่โครงการกำหนดไว้ เจ้าของโรงงาน
จะต้องหาแนวทางในการลดค่าอัตราการระบายให้มีค่าอย ู่ใน
เกณฑ์อัตราการระบายมลพิษทางอากาศที่โครงการกำหนดไว้ 
ทั ้งนี ้ การบริหารจัดการต้องคำนึงถึงปริมาณมลพิษรวมของ
โครงการ (Total Loading) จะต้องไม่เกินค่าที ่กำหนดไว้ใน
รายงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบและหรือเงื่อนไขของการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยึดตามที่เข้มงวดกว่า 
- โครงการต้องควบคุมดูแลและจัดสรรอัตราการระบายสารมลพิษ

ทางอากาศ ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (TSP) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2)  และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx as NO2) ดังนี้ 
1) ฝุ่นละอองรวม (TSP) 
• ความสูงของปล่อง 20 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.51 กก./ไร่/วัน 
• ความสูงของปล่อง 30 เมตร มีค่าไม่เกิน 1.41 กก./ไร่/วัน 
• ความสูงของปล่อง 40 เมตร มีค่าไม่เกิน 7.34 กก./ไร่/วัน 
• ความสูงของปล่อง 50 เมตร มีค่าไม่เกิน 9.59 กก./ไร่/วัน 
• ความสูงของปล่อง 60 เมตร มีค่าไม่เกิน 12.64 กก./ไร่/วัน 

2) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
• ความสูงของปล่อง 20 เมตร มีค่าไม่เกิน 1.36 กก./ไร่/วัน 
• ความสูงของปล่อง 30 เมตร มีค่าไม่เกิน 2.79 กก./ไร่/วัน 
• ความสูงของปล่อง 40 เมตร มีค่าไม่เกิน 7.46 กก./ไร่/วัน 
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ตารางที่ 3 (ตอ่) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชีแ้จง  
(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค ์อบต. หนองละลอก เวลา 08.30-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.) สรุปคำช้ีแจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 

• ความสูงของปล่อง 50 เมตร มีค่าไม่เกิน 8.01 กก./ไร่/วัน 
• ความสูงของปล่อง 60 เมตร มีค่าไม่เกิน 8.28 กก./ไร่/วัน 

3) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NOx) 
• ความสูงของปล่อง 20 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.48 กก./ไร่/วัน 
• ความสูงของปล่อง 30 เมตร มีค่าไม่เกิน 0.96 กก./ไร่/วัน 
• ความสูงของปล่อง 40 เมตร มีค่าไม่เกิน 2.55 กก./ไร่/วัน 
• ความสูงของปล่อง 50 เมตร มีค่าไม่เกิน 2.79 กก./ไร่/วัน 
• ความสูงของปล่อง 60 เมตร มีค่าไม่เกิน 3.31 กก./ไร่/วัน 

- โครงการจะต้องควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศของ
โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ที่จะเข้ามาตั้งภายในพื้นที่โครงการ 
จำนวน 1 แห่งมีขนาดกำลังการผลิตสูงสุด 145 เมกะวัตต์ ที่
ระดับความสูงปล่องระบาย 45 เมตร จำนวน 2 ปล่อง ต้อง
ควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศแต่ละปล่องไม่เกินค่า
ควบคุม ดังนี้ 
• ฝุ ่นละอองรวม (TSP) ความเข้มข้นไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/  

ลูกบาศก์เมตร หรือมีอัตราการระบายไม่เกิน 1.17 กรัม/วินาที 
• ก ๊าซซ ัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ความเข ้มข ้นไม่เกิน 10                  

ส่วนในล้านส่วน หรือมีอัตราการระบายไม่เกิน 1.53 กรัม/วินาที 
• ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx as NO2) ความเข ้มข้น                

ไม่เกิน 60 ส่วนในล้านส่วน หรือมีอัตราการระบายไม่เกิน 
6.59 กรัม/วินาที 
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ตารางที่ 3 (ตอ่) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชีแ้จง  
(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค ์อบต. หนองละลอก เวลา 08.30-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.) สรุปคำช้ีแจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 

- โครงการต้องควบคุมค่าความเข้มข้นของมลสารที่ระบายออก
จากปล่องของโรงงาน เช่น ฝุ่นละอองรวม (TSP) ก๊าซซัลเฟอร์ 
ไดออกไซด์ (SO2) และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx as NO2) 

ให้มีค่าตามที ่กฎหมายกำหนดหรือตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศ    
ที ่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 
2549 หรือประกาศฉบับล่าสุด ทั ้งนี ้ อ ัตราการควบคุมค่า                   
การระบายมลพิษต้องอยู ่ภายใต้ค่าควบคุมตามที ่ระบุไว้ใน
รายงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ 

- โครงการจะต้องควบคุม ดูแลและจัดสรรอัตราการระบายมลพิษ
ทางอากาศในพื้นที่โครงการโดยใช้ค่าที่ได้จากการคำนวณด้วย
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ หากโรงงานใดต้องการระบาย
มลพิษทางอากาศเกินกว่าที่อัตราการระบายมลพิษที่กำหนดไว้ 
ต้องได้รับอนุญาตจากโครงการก่อน โดยต้องไม่เกินกว่าอัตรา
การระบายมลพิษรวม (Total Loading) ของโครงการจึงจะ
จัดสรรให้ได้ ภายใต้ความเห็นชอบจากการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (กนอ.) 

- โรงงานที่เข้ามาตั้งในโครงการหากมีการระบายมลพิษทางอากาศ
จะต้องกำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายที่ดิน หากไม่มีการระบุไว้ถือว่า  
ไม่มีสิทธิการระบายมลพิษทางอากาศ 
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(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค ์อบต. หนองละลอก เวลา 08.30-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.) สรุปคำช้ีแจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 

- หากโรงงานใดมีปริมาณการปล่อยมลพิษอากาศเกินกว่าค่าที่    
ระบุไว้ในบัญชีแหล่งกำเนิดมลพิษอากาศ และมีค่าสูงกว่ าค่า
อัตราการระบายต่อหน่วยพื้นที่ที ่โรงงานได้รับ โครงการต้อง
ดำเนินการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้โรงงานดังกล่าว ทำการ
สอบสวนหาสาเหตุพร้อมทั้งวิธีการแก้ไข และจัดทำรายงานสรุป
ส่งให้โครงการทราบภายใน 15 วัน นับจากวันที่โรงงานได้รับ
หนังสือแจ้ง และหลังจากนั้นภายใน 15 วัน โรงงานจะต้องจัดทำ
รายงานแจ้งผลการแก้ไขให้โครงการทราบ ซึ ่งหากผลการ
ดำเนินการแก้ไขไม่มีความคืบหน้า โรงงานจะต้องยินยอมให้
เจ้าหน้าที่ของโครงการ เข้าไปดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุ
เพื่อดำเนินการแก้ไขร่วมกัน 

- กรณีที่โรงงานมีอัตราการระบายมลพิษทางอากาศเกินกว ่าที่
กำหนดไว้ โครงการจะกำกับดูแลให้โรงงานปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 
• ตักเตือนให้โรงงาน ทำการปรับปรุงระบบควบคุมมลพิษที่ระบาย

ออกจากปล่องระบายของโรงงาน ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและ
ค่าควบคุมตามที่ระบุไว้ในมาตรการฯ ภายในระยะเวลา 30 วัน 
นับจากวันที่โรงงานได้รับหนังสือแจ้งจากโครงการ 

• หากโรงงานไม่ดำเนินการปรับปรุงระบบควบคุมมลพิษที่
ระบายออกจากปล่องระบายให้อยู ่ในเกณฑ์มาตรฐานที่
กำหนดไว้ในมาตรการฯ โครงการจะหยุดให้บริการน้ำประปา
เพื่ออุตสาหกรรม พร้อมทั้งแจ้งการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (กนอ.) เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป 
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ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.) สรุปคำช้ีแจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 

5. คมนาคม   

5.1 ในช่วงเวลาเร่งด่วน (06.00-08.00 น.) ขอให้รถบรรทุก                   
ขนาดใหญ่งดใช้ถนนในช่วงเวลานี ้ เพื ่อลดการเก ิดอ ุบัต ิ เหตุ                  
ให้โครงการเตรียมการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจร เช่น จัดให้มี
เจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวก ด้านการจราจรบริเวณจุ ด
เชื ่อมต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143 หากมีเจ ้าหน ้าที่              
ไม่เพียงพอสามารถขอความช่วยเหลือหน่วยงานที ่เกี ่ยวข ้องได้            
โดยการสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                      
(ตัวแทนเครือข่าย ทสม. กลุ่มเฝ้าระวังน้ำผิวดิน จังหวัดระยอง, 
วิสาหกิจมาบตอง, ประชาชนหนองละลอก) 

โครงการมีการกำหนดมาตรการด้านการจราจร กำหนดให้
รถบรรทุกขนาดใหญ่หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วน และ
ภายหลังเปิดดำเนินการ โครงการมีแผนที่จะมีจัดตั้งคณะกรรมการ
จราจร เพื่อแก้ปัญหาด้านการคมนาคม โดยคณะกรรมการดังกล่าว
จะมีตัวแทนจากชุมชน และหน่วยงานราชการที่ เก ี ่ยวข้องเข้ามา             
ร่วมด้วย  

ระยะก่อสร้าง 

- หลีกเลี ่ยงการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างในช่วงเวลา              
เช้า-เย็น ซึ่งเป็นชั่วโมงเร่งด่วน (06.00-08.00 น. และ 16.00-
18.00 น.) 

- กำหนดให้รถยนต์ทุกชนิดจอดภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดไว้
เท่านั ้น โดยห้ามจอดบริเวณริมถนนสาธารณะโดยเด็ดขาด               
เพื่อป้องกันการกีดขวางจราจรและลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุ 

- จัดให้มีเจ ้าหน้าที ่คอยอำนวยความสะดวกดูแลการเข้า -ออก   
ของรถบรรทุกบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ 

  - จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณโครงการ กับทาง
สาธารณประโยชน์ในความร ับผิดชอบขององค์การบร ิหาร              
ส่วนตำบลหนองละลอก และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว
ให้เพิ่มความระมัดระวังการใช้เส้นทางในช่วงที่โครงการขนส่ง
วัสดุก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่โครงการ 

ระยะดำเนินการ 

- หลีกเล่ียงการขนส่งวัตถุดิบ-ผลิตภัณฑ์ในช่วงเวลาเช้า-เย็น ซึ่งเป็น
ช่ัวโมงเร่งด่วน (06.00-08.00 น. และ 16.00-18.00 น.) 

- กำหนดห้ามรถยนต์ท ุกชน ิดจอดบริเวณริมถนนสาธารณะ                
โดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันการกีดขวางจราจรและลดโอกาสเกิด
อุบัติเหตุ 
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  - จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า -ออก
ของโครงการ ในชั่วโมงเร่งด่วน (06.00-08.00 น. และ 16.00-
18.00 น.) 

5.2 ภายหลังโครงการเปิดดำเนินการ เชื่อว่าถนนจะมีความกว้างข้ึน 
มีการขยายให้ใหญ่ขึ้น ทำให้การจราจรดีขึ้น ขอให้รักษาแนวทาง
ปฏิบัติตามที่กล่าวไว้  
(รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรบ้านค่าย) 

ข้อเสนอแนะ - โครงการจะประสานงานไปยังหน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้อง เช่น               
แขวงทางหลวง หรือหน่วยงานท้องถิ ่นในพื ้นที ่ร ับผิดชอบ               
เป็นต้น ให้ทราบถึงปริมาณจราจรที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนา
โครงการ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนงานด้านการจราจร 

6. เศรษฐกิจ-สังคม   
6.1 การที่โครงการเข้ามาตั ้ง ชุมชนจะได้รับอะไรบ้าง อยากให้
โครงการเปิดช่องทาง เปิดพื้นที่ให้ชุมชนได้มีโอกาสนำผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรเข้าไปขาย  
(ตัวแทนเครือข่าย ทสม. กลุ่มเฝ้าระวังน้ำผิวดิน จังหวัดระยอง, 
วิสาหกิจมาบตอง, ประชาชนหนองละลอก) 

โครงการมีนโยบายสนับสนุน เปิดช่องทางให้ชุมชนได้นำสินค้า                
เข้ามาขายในโรงงาน เช่น ตลาดนัดโรงงาน ครัวชุมชนสู่โรงงาน 
เป็นต้น ทั ้งนี ้ได้มีการกำหนดมาตรการในการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนไว้เรียบร้อยแล้ว 

ข้อกำหนดเกี่ยวกับโรงงานหรือกิจการที่จะเข้ามาตั้งภายในโครงการ 

- โครงการและโรงงานในพื้นที่โครงการต้องมีการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน ที่มีความเชื่อมโยงกับฐานการผลิตอุตสาหกรรมในพื้นที่ 
ในรูปแบบการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Share Value: CSV) 
ที่ยั่งยืน 

6.2 พื้นที่บ้านค่ายที่ตำรวจรับผิดชอบ สามารถพัฒนาท้องที่ให้ดีข้ึน
ได้ ปัญหาอาชญากรรมจะไม่มี ปัจจุบันมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดให้
ม ีความปลอดภัยมากขึ ้น และเชื ่อว ่าภายหลังโครงการเปิด
ดำเนินการ ประชาชนจะมีความปลอดภัยมากขึ้น โครงการจะมี  
เจ้าหน้ารักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิดจะเพิ่มความปลอดภัย
ในพื้นที่หนองละลอกได้มากขึ้น ขอให้รักษาแนวทางปฏิบัติตามที่
กล่าวไว้  
(รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรบ้านค่าย) 

ข้อเสนอแนะ ระยะก่อสร้าง 

- ควบคุมดูแลไม่ให้คนงานก่อสร้างบุกรุกที่ดินบุคคลอื่นโดยรอบ
พื ้นที ่ โครงการและมิให ้ก ่อป ัญหาด้านสังคม โดยการวาง
กฎระเบียบและการลงโทษ และประสานงานกับเจ้าหน้าที่
ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ท้องถ่ินร่วมตรวจตรา 

อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

- จัดตั้งศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Center) ตั้งอยู่ที่
สำนักงานนิคมฯ รวมทั้ง มีการติดตั้งระบบ CCTV เพื่อตรวจสอบ
ความปลอดภัย 
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ตารางที่ 3 (ตอ่) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชีแ้จง  
(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค ์อบต. หนองละลอก เวลา 08.30-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.) สรุปคำช้ีแจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 

6.3 แรงงานต่างถิ่นที่จะเข้ามาในพื้นที่ โครงการจะมีแนวการจัด
ระเบียบสังคมอย่างไร  
(ประธานกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาน้ำจังหวัด
ระยอง) 

โครงการกำหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างดูแลคนงานไม่ให้บกุรุก
ที่ดินบุคคลอื่น และมิให้ก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคมในพื้นที่  

ระยะก่อสร้าง 

- ควบคุมดูแลไม่ให้คนงานก่อสร้างบุกรุกที่ดินบุคคลอื่นโดยรอบ
พื ้นที ่ โครงการและมิให ้ก ่อป ัญหาด้านสังคม โดยการวาง
กฎระเบียบและการลงโทษ และประสานงานกับเจ้าหน้าที่
ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ท้องถ่ินร่วมตรวจตรา 

6.4 ปัญหาการร้องเรียนจากประชาชน หากมีชาวบ้านร้องเรียน ให้
ชาวบ้านที ่ร ้องเร ียนมีส ่วนร ่วมในการเข ้าตรวจสอบร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ หรือองค์กรอิสระ เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการ
แก้ไขปัญหา เพื่อช้ีแจงให้ชาวบ้านได้รับทราบ  
(ประธานกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาน้ำจังหวัด
ระยอง) 

โครงการได้มีการกำหนดมาตรการเรื ่องขั ้นตอนการร ับเร ื ่อง
ร้องเรียนไว้เรียบร้อยแล้ว กรณีที่เกิดปัญหาหรือข้อร้องเรียนจาก
การดำเนินการของโครงการ จะมีการประสานงานให้หน่วยงาน 
ราชการที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)  ซึ ่งมีตัวแทนจาก
ชุมชนเข้ามาร่วมติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

1)โครงสร ้างคณะกรรมการต ิดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)  

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจำนวน 
23 คน ประกอบด้วย ตัวแทนจาก 4 ฝ่าย ได้แก่ กรรมการผู้แทน
ภาคประชาชน กรรมการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ
ในท้องถ่ิน และผู้แทนโครงการ โดยกำหนดสัดส่วนผู้แทนจากภาค
ประชาชนมากกว่ากึ่งหนึ่งของผู้แทนจากภาคประชาชนมากกว่า 
กึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการฯ ทั้งหมด รายละเอียดมีดังนี้ 

(1) กรรมการผู ้แทนภาคประชาชน เป ็นประชาชนทั ่วไป                 
ไม่รวมถึงกำนัน ผู ้ใหญ่บ้าน และผู ้นำชุมชน เป็นตัวแทนภาค
ประชาชน จำนวน 16 คน มาจากการสรรหาหรือการเสนอช่ือจาก
ชุมชนหรือวิธีการอื่นใดจากชุมชนรอบที่ตั้งโครงการในพื้นที่รัศมี 5 
กิโลเมตรและต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมกันในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 
2 ใน 3 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ประกอบด้วย 

ก) ผู ้แทนประชาชนในเขตองค์การบร ิหารส่วนตำบล 
หนองละลอก 2 ท่าน 
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(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค ์อบต. หนองละลอก เวลา 08.30-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.) สรุปคำช้ีแจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
  ข) ผู ้แทนประชาชนในเขตองค์การบร ิหารส่วนตำบล 

หนองตะพาน 2 ท่าน 
ค) ผู ้แทนประชาชนในเขตองค์การบร ิหารส่วนตำบล 

บางบุตร 2 ท่าน 
ง) ผู้แทนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านค่าย  2 ท่าน 
จ) ผู้แทนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทับมา  2 ท่าน 
ฉ) ผู ้แทนประชาชนในเขตองค์การบร ิหารส่วนตำบล 

นิคมพัฒนา 2 ท่าน 
ช) ผู้แทนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลมาบข่า  2 ท่าน 
ซ) ผู ้แทนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา              

2 ท่าน 
(2) กรรมการผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 คน 

ประกอบด้วย 
ก) นายอำเภอบ้านค่าย จำนวน 1 คน 
ข) ผู ้ว ่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือ

ผู้แทน จำนวน 1 คน  
ค) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองหรือ

ผู้แทน จำนวน 1 คน 
ง) สาธารณสุขจังหวัดหรือผู้แทน จำนวน 1 คน 

(3) กรรมการที่เป็นนักวิชาการในท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หรือด้านอื่น ๆ   
ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 คน 
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(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค ์อบต. หนองละลอก เวลา 08.30-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.) สรุปคำช้ีแจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
  (4) กรรมการผู้แทนโครงการ ไม่เกิน 2 คน 

2) ว ิธ ีการสรรหาคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม มีดังนี ้

(1) กรรมการผู้แทนภาคประชาชน มาจากการสรรหาหรือการ
เสนอช ื ่อหร ือว ิธ ีการอ ื ่นใดจากประชาคมหม ู ่บ ้ าน/ช ุมชน 
คณะกรรมการหมู ่บ้าน/ชุมชน หรือคณะกรรมการบุคคลที ่ เป็น
ตัวแทนในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อ
เป็นคณะกรรมการผู้แทนภาคประชาชน โดยวิธีการคัดสรรผู้แทน
ภาคประชาชน อาจดำเนินการได้ดังนี้ 

  ก) จัดให้มีการประชุมภายในชุมชน ซึ่งแต่ละชุมชนจะเป็น
ผู้คัดเลือกตัวแทนประชาชนเอง โดยผู้นำชุมชนอาจมี
หน้าที่เพียงแค่นัดประชุม ส่วนการดำเนินการคัดเลอืก
ให้ประชาชนที่เข้าประชุมเลือกผู้เข้าร่วมประชุม 1 คน 
ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม จากนั้นจึงเลือกแทน
ประชาชนเพื่อทำหน้าที่ในคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ให้ยึด
หลักการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากเป็นหลักหาก
เสมอกันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ดำเนินการช้ีขาด 

ข) แต่ละชุมชนแจ้งผลการคัดเลือกต่อประชาชนในชุมชน
เพื่อรับทราบ และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมภายใน 15 วัน
นับจากวันที ่มีการคัดเลือก (สามารถประชาสัมพันธ์   
แจ้งได้ทางช่องทางการติดประกาศประชาสัมพันธ์ใน
หน ่วยงาน การแจ้งผ ่านวิทย ุตามสาย หร ือช่องทาง
ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ของหน่วยงาน) 
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ตารางที่ 3 (ตอ่) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชีแ้จง  
(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค ์อบต. หนองละลอก เวลา 08.30-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.) สรุปคำช้ีแจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
ค) หากได้รับข้อคิดเห็นเพิ ่มเติมในเชิงไม่เห็นด ้วยกับ

ตัวแทนประชาชนที่ได้รับการคัดเลือกมากกว่า ร้อยละ 
50 ของครัวเรือน ต้องจัดให้มีการคัดเลือกใหม่ และแจ้ง
ผลต่อประชาชนอีกครั้ง     

ง) ส่งรายช่ือตัวแทนภาคประชาชนของแต่ละชุมชนเสนอต่อ
นายอำเภอบ้านค่าย เพื่อมีคำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
และมีการนัดประชุมคณะกรรมการฯ ในลำดับต่อไป 

(2) กรรมการผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ว่าการ 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือผู้แทนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองหรือผู้แทน และสาธารณสุขจังหวัด
หรือผู้แทน  

(3) กรรมการที่เป็นนักวิชาการในท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ     
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือด้านอื่น ๆ   
ที ่เก ี ่ยวข้องมาจากตัวแทนของมหาวิทยาลัยในท้องถิ ่น เสนอช่ือ
อาจารย์/นักวิชาการจำนวน 1 ท่าน เพื่อมีคำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
และมีการนัดประชุมคณะกรรมการฯ ในลำดับต่อไป     

(4) กรรมการผู้แทนโครงการ มาจากตัวแทนโครงการจัดตั้ง  
นิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ของบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 
3) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม มีดังนี ้

(1) ติดตามตรวจสอบและกำกับดูแลให้โครงการปฏิบัติให้
เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
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ตารางที่ 3 (ตอ่) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชีแ้จง  
(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค ์อบต. หนองละลอก เวลา 08.30-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.) สรุปคำช้ีแจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการและ
เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
เพื่อแสดงความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อม 

(2) ต ิดตามตรวจสอบและกำกับด ูแลการดำเนินงานของ
โครงการ ให้สอดคล้องกับระเบียบ มาตรฐาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง     

(3) ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ เพื ่อให้การดำเนินงานของ
โครงการเกิดความรอบคอบมากที ่สุด และเกิดปัญหากับชุมชน 
น้อยที่สุด   

(4) เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน
ด้านต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับ
ชุมชน เป็นเวทีในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น เพื่อความเข้าใจอัน
ดีระหว่างโครงการและชุมชน โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่แท้จริง 

(5) ตรวจเยี ่ยมโครงการ รับรู ้กระบวนการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวัด เพื่อแสดงความโปร่งใสในการ
บริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อมของโครงการ 

(6) รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบส่ิงแวดล้อม
ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ และร่วมติดตามการดำเนินการ
แก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
ประชาชน  ที่อาศัยในชุมชนโดยรอบได้รับจากการดำเนินโครงการ 
ร่วมหาแนวทาง แก้ไขปัญหา ร่วมเจรจาไกล่เกลี ่ยเพื ่อหาข้อย ุติ       
กรณีเกิดปัญหาจากโครงการ และร่วมพิจารณาค่าชดเชยกรณี   
เกิดผลกระทบส่ิงแวดล้อม อันเนื่องมาจากโครงการ รวมทั้งติดตาม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการชดเชยเยียวยาจนแล้วเสร็จ 
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ตารางที่ 3 (ตอ่) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชีแ้จง  
(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค ์อบต. หนองละลอก เวลา 08.30-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.) สรุปคำช้ีแจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
(7) พิจารณาแผนงานกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social 

Responsibility; CSR) ของโครงการ เพื่อให้กิจกรรมที่เกิดขึ้นมา
จากความต้องการของชุมชนโดยรอบพื้นที่โดยแท้จริง 

(8)  ตรวจสอบสภาพพื ้นที ่สาธารณะในพื ้นที ่โครงการเป็น
ประจำทุกปี เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้มีการปิดกั้นทางสาธารณประโยชน์ 
4) ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 

(1) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
ความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

(2) กรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี นับตั้งแต่
ว ันที ่ได้รับการประกาศแต่งตั ้ง และอาจได้รับการเลือกตั้งหรือ
แต่งตั้งให้เป็นกรรมการได้อีก โดยมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
ได้ไม่เกิน 2 วาระ ติดต่อกัน 

(3) เมื ่อครบกำหนดวาระตามวรรคหนึ ่ง หากยังมิได้มีการ
เลือกตั้งหรือแต่งตั้งกรรมการขึ้นมาใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจาก
ตำแหน่งตามวาระนั ้นอยู ่ ในตำแหน่งเพื ่อปฏิบัติหน้าที่ต ่อไป
จนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 
แต่ต้องไม่เกิน 90 วันนับตั้งแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น 

(4) กรณีท ี ่กรรมการพ ้นจากตำแหน่งก ่อนครบวาระให้
ดำเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทน
ภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงและให้ผู้ที่ได้รับการ
เลือกตั้งหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท ่ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน แต่หากกรรมการพ้นจาก
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ตารางที่ 3 (ตอ่) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชีแ้จง  
(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค ์อบต. หนองละลอก เวลา 08.30-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.) สรุปคำช้ีแจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
ตำแหน่งก่อนครบวาระน้อยกว่า 90 วัน ไม่ต้องมีการเลือกตั้งหรือ
แต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว ่างลง ให้คณะกรรมการเท่าที่
เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

(5) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ยังมีในกรณีดังนี้ 
ก) ลาออกหรือไม่อาจทำหน้าที ่ต ่อไปได้ เช่น เจ็บป่วย 

เสียชีวิต วิกลจริต จิตฟั่นเฟือน ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคล  
ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ เป็นต้น 

ข) ไม่เข้าร่วมประชุมตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ
ติดต่อกัน 4 ครั้ง หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด 

ค) คณะกรรมการมีมต ิ 2 ใน 3 ให ้ถอดถอนออกจาก
ตำแหน่ง เพราะมีความประพฤติเสื ่อมเสีย บกพร่อง
หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ 

ง) ย้ายภูมิลำเนาออกจากพื้นที่ที่รอบโครงการที ่กำหนด
เกินกว่า 90 วัน 

จ) ต้องคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือต้องคำ
พิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือ
ความผิดอันเกิดจากการกระทำโดยประมาท 

5) ระเบียบการประชุมของคณะกรรมการ 
(1) การจัดประชุมคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่

น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการฯ ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์
ประชุม  
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ตารางที่ 3 (ตอ่) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชีแ้จง  
(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค ์อบต. หนองละลอก เวลา 08.30-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.) สรุปคำช้ีแจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 

  (2) ความถี ่ ในการประชุมทุก 6 เด ือน หร ือแล้วแต ่คณะ
กรรมการฯ เห็นสมควร แต่หากพบว่ามีความจำเป็นเร่งด ่วน
สามารถ ประชุมก่อนกำหนดเวลาปกติได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการฯ 

  (3) ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเซ็นช่ือเข้าร่วมประชุมทุกครั้งหากมีการ
มอบหมายให้บุคคลอื่นมาประชุมแทนต้องมีหนังสือมอบหมายจาก
กรรมการตัวจริงทุกครั้งจึงจะนับเป็นองค์ประชุม แต่ไม่มีสิทธิ์ใน
การลงมติ 
6) งบประมาณในการดำเนินงาน 

งบในการดำเนินงานของคณะกรรมการ อยู่ในความรับผิดชอบ
ของโครงการจัดตั ้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก ของบริษัท 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด 

  - กำหนดให้มีข้ันตอนการรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน และจัดตั้งศูนย์
รับเรื่องร้องทุกข์จากชุมชนเพื่อรับฟังข้อร้องเรียน และประสานงาน
ดำเนินการแก้ไขตามปัญหาข้อร้องเรียนตามแนวทาง/เงื่อนไข
และระยะเวลาที่กำหนด 

- จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน และ
ประสานการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนตามแนวทาง/
เงื่อนไขที่กำหนด โดยจัดให้มีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
จากชุมชนที ่มีการระบุช่องทางการรับเร ื ่องร ้องเรียนและ
ระยะเวลาในการแก้ปัญหาอย่างชัดเจน 
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ตารางที่ 3 (ตอ่) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชีแ้จง  
(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค ์อบต. หนองละลอก เวลา 08.30-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.) สรุปคำช้ีแจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 

6.5 อยากให้โครงการดูแล สถาบันการศึกษา ศาสนสถาน และ
ชุมชน เพื่อให้โครงการสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องความปลอดภัย  
(ตัวแทนเครือข่าย ทสม. กลุ่มเฝ้าระวังน้ำผิวดิน จังหวัดระยอง, 
วิสาหกิจมาบตอง, ประชาชนหนองละลอก) 

โครงการจะมีกิจกรรมเพื ่อสังคม (CSR) ที่ส่งเสริมและสนับสนุน
สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา และสถานบริการด ้าน
สาธารณสุขในพื้นที่ 

- โครงการจะต้องจัดทำแผนงานด้านมวลชนสัมพันธ์ที่มีการระบุ
รายละเอียดระดับกิจกรรมหรือโครงการให้ชัดเจน ขั ้นตอน 
ผู้รับผิดชอบ ระยะดำเนินการให้ครอบคลุมชุมชนโดยรอบพื้นที่
โครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร รวมทั้งจัดทำแผนงานกิจกรรมเพื่อ
สังคม (Corporate Social Responsibility; CSR) เช่น กิจกรรม
ส่งเสริมการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ/กีฬา กิจกรรมดา้น
ศาสนา และวัฒนธรรม และการส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น สำหรับ
ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร และ 3-5 กิโลเมตร เป็นประจำทุกปี 

  - กำหนดให้โครงการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในด้าน              
ต่าง ๆ เช่น กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ/
กีฬา กิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม และการส่งเสริมอาชีพ 
เป็นต้น 

  - จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนโดยรอบ
พื้นที่โครงการ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่  
ปีละ 1 ครั้ง 

- การพัฒนาที่ดินของโครงการในอนาคต ควรเปิดโอกาสให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมเสนอกิจกรรม CSR เพื่อให้กิจกรรมที่เกิดข้ึนมา
จากความต้องการของชุมชนโดยรอบพื้นที่โดยแท้จริง โดยการ
เสนอโครงการดังกล่าวจะผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดล้อม (EIA Monitoring 
Committee) 
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ตารางที่ 3 (ตอ่) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชีแ้จง  
(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค ์อบต. หนองละลอก เวลา 08.30-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.) สรุปคำช้ีแจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
7. พื้นที่สาธารณะ ทางสาธารณะ   
7.1 พื้นที่สาธารณะ พื้นที่ป่าช้าเก่า ทางสาธารณะอยากทราบว่ามี
บริเวณไหนบ้าง พื้นที่โครงการครอบคลุมพื้นที่กี่แปลง ค่อมทาง
สาธารณะกี่เส้น 
(ประธานกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาน้ำจังหวัด
ระยอง และประธานเครือข่าย ทสม. กลุ่มเฝ้าระวังน้ำผิวดิน จังหวัด
ระยอง) 

บริษัทที่ปรึกษาได้นำเสนอรายละเอียดพื้นที่สาธารณะในโครงการ 
ทัง้ในส่วนของถนน คลอง และสุสานสาธารณประโยชน์ และในผัง
แม่บทโครงการได้แสดงรายละเอียดของพื้นที่สาธารณประโยชน์
บริเวณต่าง ๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว ทั ้งนี ้โครงการมิได้ผนวกพื้นที่
สาธารณะเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่โครงการแต่อย่างใด และยังคงเปิด
ให้ชุมชนใช้พื้นที่สาธารณะได้เช่นเดียวกับปัจจุบัน และในอนาคต
เป ิดโอกาสให ้คณะกรรมการต ิดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ซึ่งมีตัวแทนในภาค
ประชาชน เข้าตรวจสอบพื้นที่สาธารณประโยชน์ภายในโครงการ
เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาจะจัดทำเอกสารช้ีแจงเพื่อจะ
ส่งให ้ค ุณว ิช ัย เล ี ่ยมเป ี ่ยม ในฐานะประธานกลุ ่มอน ุร ักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาน้ำจังหวัดระยองได้รับทราบตาม
ประเด็นต่างๆ ที่กลุ่มฯ ได้ทำทำหนังสือมาให้อธิบายเพิ่มเติม เพื่อ
เป็นส่วนหนึ่งในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการ 

มาตรการทั่วไป 
- หากบริเวณที่ตั้งโครงการมีทาง/ลำรางสาธารณประโยชน์พาดผ่าน

หรือประชิดกับพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม ต้องคงสภาพการใช้
ประโยชน์ไว้ หากโครงการหรือโรงงานมีความประสงค์ที่จะใช้
ประโยชน์หรือปรับปรุงต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่ 
- เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการ และให้ดำเนินการตามเง่ือนไขการ 

7.2 พื้นที่สาธารณะ ควรให้ประชาชนเข้าถึงหรือใช้ประโยชน์ได้
ตลอดเวลา  
(ประธานเครอืข่าย ทสม. กลุ่มเฝ้าระวังน้ำผิวดิน จังหวัดระยอง) 

เปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในมาตรการทั่วไป 
- โครงการต้องไม่ปิดกั้นทางสาธารณประโยชน์ที่พาดผ่านในพื้นที่

โครงการและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตามปกติ 
การคมนาคมขนส่ง 
- กรณีที่ทางสาธารณประโยชน์ในความรับผิดชอบขององค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองละลอก เกิดความเสียหายจากรถบรรทุก
ขนส่ง ให้โครงการแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก 
และซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดังเดิมโดยเร็ว 
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณโครงการ กับทาง

สาธารณประโยชน์ในความร ับผิดชอบขององค์การบร ิหาร                
ส่วนตำบลหนองละลอก และประชาสัมพันธ์ให้ผู ้ใช้เส้นทาง
ดังกล่าวให้เพิ่มความระมัดระวังการใช้เส้นทางในช่วงที่โครงการ
ขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่โครงการ 
- ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำชุมชนโดยรอบพื ้นที่โครงการเพื ่อให้

ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงการเปิดใช้เส้นทางสาธารณประโยชน์
ในพื้นที่โครงการ 
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ตารางที่ 3 (ตอ่) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชีแ้จง  
(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค ์อบต. หนองละลอก เวลา 08.30-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.) สรุปคำช้ีแจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
- พื้นที่สาธารณประโยชน์ที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่โครงการ โครงการต้อง

ไม่ปิดกั้น การใช้ประโยชน์ของประชาชนและบริหารจัดการ ดังนี้ 
1) ทางสาธารณประโยชน์  

• โครงการจะต้องเปิดให้ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้ทาง
สาธารณประโยชน์ในการสัญจรได้ตามปกติ 

2) ลำห้วย คลอง ลำรางสาธารณะ 
• โครงการจะไม่มีการปรับถมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพการ

ระบายน้ำเดิมของลำห้วย คลอง หรือลำรางสาธารณะ               
ที่ไหลผ่านพื้นที่โครงการ 

• โครงการต้องสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำจัด
วัชพืช ขุดลอกลำห้วย คลอง ลำรางสาธารณะที่อยู่ในพื้นที่
โครงการ รวมถึงคลองสาธารณะที ่รองรับน้ำท ิ ้ งของ
โครงการ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ก่อนเข้าช่วงฤดูฝน 

3)  บริเวณพื ้นที ่ประชิดพื ้นที ่บุคคลอื ่นที ่เป็นที ่พักอาศัยมี
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อม        
ต่อผู้อาศัยในพื้นที่ดังกล่าว ดังนี้ 
• จัดให้มีแนวกันชนความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร โดย              

ไม้ยืนต้นเรือนยอดทรงพุ่มสูง ปลูกสลับ 3 แถวสลับฟันปลา 
มีการคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับการจัดการปัญหา
มลพิษในพื้นที่ โดยเป็นไม้ไม่ผลัดใบ หรือพรรณไม้ดั้งเดิม
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ตารางที่ 3 (ตอ่) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชีแ้จง  
(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค ์อบต. หนองละลอก เวลา 08.30-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.) สรุปคำช้ีแจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
ของท้องถ่ินที่มีความสูง และทรงพุ่มเหมาะสมมีคุณสมบัติ
ในการดูดซับ (Adsorption) มลพิษต่าง ๆ ได้ 

• คัดเลือกโรงงานที ่จะตั้งบริเวณดังกล่าวเป็นโรงงานที่ มี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมต่ำ 

• กำหนดให้โรงงานมีพื ้นที ่สีเขียว  ร้อยละ 5 ของพื ้นที่
โรงงานทั้งหมด 

• ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงงานบริเวณ
ดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ 

8. อื่นๆ    
8.1 ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างเช่นโครงการอื่นๆ เช่น ที่มีการ
ใช้พื้นที่สาธารณะเป็นพื้นที่สีเขียวและแนวกันชนของโครงการ 
(ตัวแทนเครือข่ายสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนภาคตะวันออก) 

ข้อเสนอแนะ มาตรการทั่วไป 

- หากบริเวณที่ตั้งโครงการมีทาง/ลำรางสาธารณประโยชน์พาดผ่าน
หรือประชิดกับพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม ต้องคงสภาพการใช้
ประโยชน์ไว้ หากโครงการหรือโรงงานมีความประสงค์ที่จะใช้
ประโยชน์หรือปรับปรุงต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการ และให้ดำเนินการตามเงื่อนไขการ
เปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในมาตรการทั่วไป 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

- พื้นที่สาธารณประโยชน์ที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่โครงการ โครงการต้อง
ไม่ปิดกั้น การใช้ประโยชน์ของประชาชนและบริหารจัดการ ดังนี้ 
1)  ทางสาธารณประโยชน์  

• โครงการจะต้องเปิดให้ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้ทาง
สาธารณประโยชน์ในการสัญจรได้ตามปกติ 
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ตารางที่ 3 (ตอ่) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชีแ้จง  
(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค ์อบต. หนองละลอก เวลา 08.30-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.) สรุปคำช้ีแจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 

  2)  ลำห้วย คลอง ลำรางสาธารณะ 
• โครงการจะไม่มีการปรับถมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพการ

ระบายน้ำเดิมของลำห้วย คลอง หรือลำรางสาธารณะที่
ไหลผ่านพื้นที่โครงการ 

• โครงการต้องสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำจัด
วัชพืช ขุดลอกลำห้วย คลอง ลำรางสาธารณะที่อยู่ในพื้นที่
โครงการ รวมถึงคลองสาธารณะที ่รองรับน้ำท ิ ้ งของ
โครงการ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ก่อนเข้าช่วงฤดูฝน 

3) บริเวณพื ้นที ่ประชิดพื ้นที ่บุคคลอื ่นที ่ เป ็นที ่พักอาศัยมี
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมต่อผู้
อาศัยในพื้นที่ดังกล่าว ดังนี้ 
• จัดให้มีแนวกันชนความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร โดยไม้

ยืนต้นเรือนยอดทรงพุ่มสูง ปลูกสลับ 3 แถวสลับฟันปลา 
มีการคัดเลือกพันธุ์ไม้ที ่เหมาะสมกับการจัดการปัญหา
มลพิษในพื้นที่ โดยเป็นไม้ไม่ผลัดใบ หรือพรรณไม้ดั้งเดิม
ของท้องถ่ินที่มีความสูง และทรงพุ่มเหมาะสมมีคุณสมบัติ
ในการดูดซับ (Adsorption) มลพิษต่าง ๆ ได้ 

• คัดเลือกโรงงานที ่จะตั้งบริเวณดังกล่าวเป็นโรงงานที่ มี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมต่ำ 

• กำหนดให้โรงงานมีพื ้นที ่สีเขียว  ร้อยละ 5 ของพื ้นที่
โรงงานทั้งหมด 
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ตารางที่ 3 (ตอ่) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชีแ้จง  
(เวทีที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค ์อบต. หนองละลอก เวลา 08.30-12.00 น.) 

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 08.30-12.00 น.) สรุปคำช้ีแจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 

  • ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงงานบริเวณ
ดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ 

8.2 การประเมินผลกระทบ โดยประเมินครอบคลุมรัศมี 5 กม. 
จากขอบเขตพื ้นที ่โครงการ ซึ ่งไม่สามารถระบุได้ว่าผลกระทบ             
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจะเกิดข้ึนแค่รัศมี 5 กม. หากเกิดผลกระทบ หรือ
เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด อยากให้เยียวยาประชาชนที่อยู่นอกรศัมี 
5 กม. ด้วย  
(ตัวแทนเครือข่ายสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนภาคตะวันออก) 

ข้อเสนอแนะ สภาพเศรษฐกิจ-สังคม 
-  กรณีที่ประชาชนโดยรอบพื้นที ่โครงการเกิดการบาดเจ็บหรือ

เจ็บป่วยที่พิสูจน์ทราบว่าเป็นผลกระทบมาจากการดำเนินการ
ของโครงการ   โครงการจะต้องให้การดูแลและรับผิดชอบ
ครอบคลุมหรือไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด 
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ตารางที่ 4  ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคดิเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชีแ้จง  
(เวทีที่ 2 ณ อาคารอเนกประสงค ์อบต. หนองละลอก เวลา 13.30-16.30 น.) 

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 13.30-16.30 น.) สรุปคำช้ีแจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 

ความคิดเห็นชุมชน/หมู่บ้านในรัศมี 3-5 กิโลเมตรรอบที่ตั้งโครงการ 

1. น้ำเสีย   
1.1 ระบบบำบัดน้ำเสียที่ระบายลงสู ่คลองช้างตาย ชาวบ้านจะ
นำไปใช้ทำการเกษตร มีความกังวลว่าภายหลังโครงการดำเนินการ
จะมีปริมาณสารแขวนลอยมากข้ึน โครงการมีการตรวจวัดคุณภาพ
น้ำถ่ีแค่ไหน  
(ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ 7 บ้านเขาโบสถ์ เทศบาลตำบลทับมา) 

โครงการได้กำหนดมาตรการติดตั ้งระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำ
แบบต่อเนื ่อง ได้แก่ BOD/COD online Conductivity Online 
เพ ื ่อแปลงเป ็นค ่า TDS และ DO Meter Online เพ ื ่อควบคุม
คุณภาพน้ำทิ ้งหลังผ่านการบำบัด และน้ำทิ ้งจากบ่อพักน้ำทิ้ง 
หอหล่อเย็นโรงไฟฟ้าของโครงการ  เพื ่อป้องกันผลกระทบด้าน
คุณภาพน้ำผิวดิน นอกจากนี้ โครงการจะนำน้ำทิ้งหลังผ่านการ
บำบัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น นำมาปรับปรุงคุณภาพน้ำ
เพื่อใช้เป็นน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาและจ่ายเป็นน้ำใช้ให ้กับ
โรงไฟฟ้า นำไปรดน้ำต้นไม้บริเวณพื ้นที ่สีเขียวและแนวกันชน  
เป็นต้น เพื่อลดปริมาณการระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ 

การควบคุมและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู ้ และประสบการณ์ ควบคุม ดูแล
ประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง 
รวมทั้งตรวจสอบประสิทธิภาพจากลักษณะทางกายภาพของ            
น้ำเสีย เช่น สี กล่ิน และตะกอนในน้ำเสีย เป็นต้น และตรวจสอบ
ค่าดัชนีคุณภาพน้ำต่าง ๆ ในการเดินระบบบำบัดน้ำเสียอย่าง
สม่ำเสมอ 

การจัดการน้ำทิ้ง 

- โครงการจะต้องติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง 
BOD/COD Online DO Meter เครื ่องตรวจวัดค่าการนำไฟฟ้า 
(Conductivity Meter Online) และเครื่องตรวจวัดอัตราการไหล
ของน ้ำ (Flow Meter) เพ ื ่อแปลงเป ็นค ่า TDS เพ ื ่อตรวจวัด
คุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่าน
การบำบัด (Polishing Pond) อย่างต ่อเน ื ่อง เพ ื ่อควบคุม
คุณภาพน้ำให้มีค่าตามเกณฑ์ที่กำหนดก่อนนำไปใช้ประโยชน์
หรือระบายลงสู่คลองช้างตาย 

- ในช่วงฤดูแล้ง (เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน) โครงการ  
จะไม่มีการระบายน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดลงสู่คลองช้างตาย 
โดยจะนำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
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ตารางที่ 4 (ตอ่) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชีแ้จง  
(เวทีที่ 2 ณ อาคารอเนกประสงค ์อบต. หนองละลอก เวลา 13.30-16.30 น.) 

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 13.30-16.30 น.) สรุปคำช้ีแจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
  • นำไปผสมน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา ประมาณ 2,376 

ลูกบาศก์เมตร/วัน 
• นำไปผสมน้ำดิบเพื่อใช้สำหรับหอหล่อเย็นโรงไฟฟ้า ประมาณ 

2,172 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
• นำไปล้างผ้ากรองของระบบแยกน้ำตะกอน ประมาณ 200 

ลูกบาศก์เมตร/วัน 
• รดน้ำต้นไม้บริเวณพื ้นที ่สีเขียวและแนวกันชน 1,745.6 

ลูกบาศก์เมตร/วัน 

- ในช่วงฤดูฝน (เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม) โครงการจะนำ
น้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดไปใช้ประโยชน์ดังนี้ 
• นำไปผสมน้ำดิบเพื่อใช้สำหรับหอหล่อเย็นโรงไฟฟ้า ประมาณ 

2,172 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
• นำไปล้างผ้ากรองของระบบแยกน้ำตะกอน ประมาณ 200 

ลูกบาศก์เมตร/วัน 

- โครงการจะระบายน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดลงสู่คลองช้างตาย 
โดยมีอัตราการระบายสูงสุด ไม่เกิน 4,121.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
ในช่วงฤดูฝน (เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม) 

- ติดตั ้งเครื ่องตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบต่อเนื ่อง (BOD/COD 
Online) บริเวณบ่อพักน้ำทิ ้งหอหล่อเย็นโรงไฟฟ้า (Power 
plant cooling water pond) ของโครงการ เพ ื ่อตรวจวั ด
คุณภาพน้ำ พร้อมทั้งจะมีการเติมอากาศ เพื่อควบคุมปริมาณ
ออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ให้ไม่น้อยกว่า 6 มิลลิกรัม/ลิตร และ 
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ตารางที่ 4 (ตอ่) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชีแ้จง  
(เวทีที่ 2 ณ อาคารอเนกประสงค ์อบต. หนองละลอก เวลา 13.30-16.30 น.) 

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 13.30-16.30 น.) สรุปคำช้ีแจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
  ติดตั้งเครื่อง Conductivity Online เพื่อตรวจค่าการนำไฟฟ้า

ของน้ำ เพื่อแปลงเป็นค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) ให้มี
ค่าไม่เกินกว่า 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร เป็นไปตามเกณฑ์ประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม เรื ่อง กำหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคม
อุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 

- โครงการจะระบายน้ำทิ ้งจากหอหล่อเย็นโรงไฟฟ้าลงสู่คลอง           
ช้างตาย สูงสุดไม่เกิน 1,473 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

1.2 ในกรณีไฟฟ้าดับ ระบบบำบัดน้ำเสียจะล้นสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
หรือไม่  
(ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ 7 บ้านเขาโบสถ์ เทศบาลตำบลทับมา) 

กรณีที่เกิดไฟดับทั่วทั้งพื้นที่  โรงงานต่าง ๆ ก็ไม่สามารถดำเนินการ
ผลิตได้ จึงไม่มีการระบายน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย สำหรับ
การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการได้มีการออกแบบ
ตามหลักวิศวกรรม ดังนั้น น้ำที่จะระบายออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะได้
จะต้องเป็นน้ำทิ ้งหลังผ่านการบำบัดเท่านั ้น ดังนั ้น เมื ่อเกิด
เหตุการณ์ไฟดับ ระบบบำบัดจะหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถ
สูบน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะได้เช่นกัน 
สำหรับกรณีที่ไฟดับแค่เฉพาะส่วนระบบบำบัดน้ำเสีย โครงการจะ
มีระบบไฟฟ้าสำรอง เพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถดำเนินการ
บำบัดน้ำเสียได้อย่างต่อเนื่อง 

- 

2. ระบบระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วม   
2.1 พื้นที่โครงการเดิมเป็นพื้นที่เกษตรกรรม สวนยางพารา และ
เป็นพื้นดอน ซึ่งมีการหน่วงน้ำโดยธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันชาวบ้าน
หนองละลอกได้รับผลกระทบในเรื่องน้ำท่วม มีกังวลว่าหลังจาก

ปัจจุบันโครงการจะมีบ่อหน่วงน้ำอยู่แล้ว (บ่อหน่วงน้ำตรงข้างบริษัท 
จี สตีล จำกัด (มหาชน)) โดยในระยะก่อสร้างโครงการจะเชื่อมต่อ
ระบบระบายน้ำให้สามารถระบายเข้าสู่บ่อหน่วงน้ำได้อย่างมีสมบูรณ์

ลักษณะภูมิประเทศและธรณีวิทยา 

- กำหนดขอบเขตบริเวณที่จะต้องทำการปรับสภาพพื้นที่เพื่อการ
ก่อสร้างให้ชัดเจน และกำหนดให้มีการเปิดหน้าดินเฉพาะบริเวณ
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ตารางที่ 4 (ตอ่) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชีแ้จง  
(เวทีที่ 2 ณ อาคารอเนกประสงค ์อบต. หนองละลอก เวลา 13.30-16.30 น.) 

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 13.30-16.30 น.) สรุปคำช้ีแจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
โครงการมีการปรับถมพื้นที่ ซึ่งจะมีความสูงกว่าพื้นที่ชุมชน ใน
เอกสารประกอบการประชุมระบุว่าไม่จำเป็นต้องทำคันดิน ทำให้
ชาวบ้านกังวลว่าในช่วงที ่โครงการก่อสร้างจะได้รับปัญหาเรื่อง           
น้ำท่วมมากข้ึน  
(ตัวแทนหมู่ 1 บ้านกระเฉทล่าง เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา) 

มากขึ้น จะทำให้ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วม และการออกแบบโครงการใช้
วิธีการตัดและเติมดินภายในพื้นที่โครงการให้สมดุล โดยการนำดิน  
จากบริเวณพื้นที่ที่มีระดับสูงมาปรับถมพื้นที่ต่ำ เม่ือได้ความสูงระดับ
หนึ่ง โครงการจะขุดบ่อหน่วงน้ำและทำรางระบายน้ำชั่วคราวเพื่อ
รวบรวมน้ำฝนในระยะก่อสร้างลงสู่บ่อดังกล่าว ทำให้ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อพื้นที่ภายนอก  

ที่จำเป็นเท่านั้น การก่อสร้างในพื ้นที่ที่มีการเปิดหน้าดินเป็น
บริเวณกว้าง โครงการจะต้องบดอัดช้ันดินให้แน่น เพื่อป้องกันการ
ไหลบ่าและชะล้างพังทลายของหน้าดินไปยังบริเวณภายนอกพื้นที่
โครงการ โดยเฉพาะในฤดูฝนต้องควบคุมการปล่อยระบายน้ำตาม
มาตรการอย่างเข ้มงวด และต ้องมีรางระบายน ้ำและบ่อ
ตกตะกอนดินจากการชะล้างของน้ำฝนหรือน้ำทิ้งก่อนปล่อย
ระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ 

การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม 

- จัดให้มีรางระบายน้ำชั่วคราวเพื่อรวบรวมน้ำชะตะกอนดินจาก
พื้นที่ก่อสร้างเข้าสู่บ่อตกตะกอนในแต่ละพื้นที่ ก่อนระบายลงสู่
แหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ พร้อมทั้งกำหนดให้กำจัดส่ิงกีดขวาง
หรือวัชพืชที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำในพื้นที่ก่อสร้าง 

- โครงการจะต้องก่อสร้างรางระบายน้ำฝนซึ ่งรับน้ำหลากจาก
ภายนอกโครงการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดดำเนินการ 

- โครงการจะต้องก่อสร้างรางระบายน้ำฝนซึ ่งรับน้ำหลากจาก
ภายนอกโครงการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดดำเนินการ 

- โครงการต้องจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำฝนที่สามารถกักเก็บน้ำฝนส่วน
ที่เพิ่มข้ึนจากการพัฒนาโครงการในคาบอุบัติ 10 ปี ไม่น้อยกว่า 
3 ช่ัวโมง ดังนี้ 
• บ่อหน่วงน้ำฝน 1 ขนาด 247,833.3 ลูกบาศก์เมตร 
• บ่อหน่วงน้ำฝน 2 ขนาด 186,747.9 ลูกบาศก์เมตร 
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ตารางที่ 4 (ตอ่) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชีแ้จง  
(เวทีที่ 2 ณ อาคารอเนกประสงค ์อบต. หนองละลอก เวลา 13.30-16.30 น.) 

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 13.30-16.30 น.) สรุปคำช้ีแจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
- โครงการต้องควบคุมอัตราการระบายน้ำฝนจากบ่อหน่วงน้ำฝน 

ดังนี้ 
• บ่อหน่วงน้ำฝน 1 ไม่เกิน 0.08 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 

- โครงการจะหยุดระบายน้ำฝนจากบ่อหน่วงน้ำฝน และน้ำทิ้งจาก
ระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้ 
• บ่อหน่วงน้ำฝน 1 เมื ่อระดับน้ำในคลองช้างตายบร ิเวณ        

จุดระบายน้ำ มีค่า +30.63 เมตร (รทก.) 
• น้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดและน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็นโรงไฟฟ้า

เมื ่อระดับน้ำของคลองช้างตายบริเวณจุดระบายน้ำ มีค่า 
+30.63 เมตร (รทก.) 

- ติดตั ้งเสาวัดระดับความลึกของลำรางสาธารณประโยชน์ที่มี              
การระบายน้ำฝนออกนอกพื ้นที ่โครงการให้สามารถมองเห็น              
ได้ชัดเจน 

- โครงการจะแจ้งข้อมูลอัตราการระบายน้ำฝน และน้ำทิ้งที่ระบาย
ลงสู่คลองช้างตายให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก 
ได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำในภาพรวม
ของพื้นที่ 

- ประสานและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก 
และหน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้องในการกำจัดวัชพืช ขุดลอกคลอง
สาธารณะที่เป็นแหล่งรองรับน้ำฝน และน้ำทิ้งของโครงการ ได้แก่ 
คลองช้างตาย เพื่อฟื้นคืนสภาพคลองสาธารณะให้มีสภาพการ
ระบายน้ำที่ดี 



สรุปผลการประชุมรับฟงัความคิดเห็นฯ 
โครงการจัดตัง้นิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก   บริษัท พัฒนาอสงัหาริมทรพัย์เพื่อการอุตสาหกรรม ไทย-จีน จำกดั 

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด   หน้าที่ 63 

ตารางที่ 4 (ตอ่) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชีแ้จง  
(เวทีที่ 2 ณ อาคารอเนกประสงค ์อบต. หนองละลอก เวลา 13.30-16.30 น.) 

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 13.30-16.30 น.) สรุปคำช้ีแจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
3. คุณภาพอากาศ   
3.1 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที ่นำเสนอผลการตรวจวัด
คุณภาพอากาศ มีจ ุดตรวจวัดติดตั ้งบริเวณไหนบ้าง อยากให้
ชาวบ้านสามารถเข้าถึงข้อมูล และตรวจสอบค่าได้  
(ตัวแทนหมู่ 5 บ้านมาบข่า เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา) 

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่นำเสนอ เป็นการ
สรุปจากการรวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมในรัศมี 5 
กิโลเมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ จำนวน 18 สถานี ซึ่งมีการแสดง
ตำแหน่งสถานีตรวจวัด และผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
เอกสารประกอบการประชุมไว้เรียบร้อยแล้ว  สำหรับในอนาคต
เมื่อมีการเปิดดำเนินโครงการแล้ว จะมีการติดตั้งสถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง (AQMS) จำนวน 1 สถานี เบื้องต้น
กำหนดตำแหน่งไว้บริเวณอาคารสำนักงานโครงการ 

- โครงการต้องติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ 
(AQMs) จำนวน 1 สถานี บริเวณพื ้นที ่โครงการ เพื ่อทำการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ 
ความเร็วและทิศทางลม อุณหภูมิ ความดัน และความช้ืนสัมพัทธ์ 

3.2 กังวลในเรื ่องปัญหาฝุ ่นละอองจากการก่อสร้างเนื ่องจาก
โครงการเป็นพื้นที่สูง  
(ตัวแทนหมู่ 1 บ้านกระเฉทล่าง เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา) 

ในระยะเวลาก ่อสร ้าง โครงการได ้กำหนดมาตรการป้องกัน                
ฝุ ่นละอองจากฝุ ่นหนัก เช่น การฉีดพรมน้ำในพื ้นที ่ก ่อสร ้าง                
เพื่อป้องกันฝุ่นจากการก่อสร้าง ซึ่งเป็นฝุ่นหนัก สำหรับฝุ่นเบา               
ที่เกิดขึ้นโครงการกำหนดให้มีการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
10 ไมครอน (PM10)  สำหรับฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 
(PM2.5) โครงการจะเพิ่มเติมการตรวจวัดในช่วงของการก่อสร้าง
ในช่วงฤดูหนาว 

- ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่ทำการเปิดหน้าดิน เพื่อลดการ
ฟุ้งกระจายของฝุ่น อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง (เช้า-บ่าย) 

- ป้องกันเศษดิน และทรายที่อาจติดไปกับล้อรถบรรทุกโดยจัดให้
มีบ่อล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื ้นที่ โครงการท ุกครั้ง                
ใช้ผ้าใบหรือพลาสติกคลุมวัสดุที ่อาจมีการฟุ ้งกระจายอย่าง
มิดชิด ระหว่างการขนส่ง 

- ห้ามคนงานเผาขยะมูลฝอยหรือวัสดุอ ื ่น ๆ ที ่เก ิดจากการ     
อุปโภค-บริโภค และจากกิจกรรมการก่อสร้างในพื้นที่โครงการ
โดยเด็ดขาด 

- ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานเครื่องจักร ตรวจสอบและบำรุงรักษา
เครื่องจักร เครื่องยนต์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดี 
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ตารางที่ 4 (ตอ่) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชีแ้จง  
(เวทีที่ 2 ณ อาคารอเนกประสงค ์อบต. หนองละลอก เวลา 13.30-16.30 น.) 

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 13.30-16.30 น.) สรุปคำช้ีแจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
  อยู่เสมอ เพื่อเป็นการลดเขม่าควันและเสียงดัง 

- ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเม่ือจอดในพื้นที่ก่อสร้าง 

- จำก ัดความเร ็วของยานพาหนะในพื ้นที ่ก ่อสร ้างไม่เก ิน 30 
กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และไอ
เสียจากรถยนต์ 

- การเปิดพื้นที่ก่อสร้างต้องดำเนินการเปิดพื้นที่ให้น้อยที่สุด และ
ต้องดำเนินการบดอัดดินให้เรียบร้อยก่อนเปิดพื้นที่ส่วนอื่น ๆ 
เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองไปในบรรยากาศ 

3.3 ในอนาคตโครงการจะมีโรงไฟฟ้าเข้ามาตั้งเพิ่ม โดยโรงไฟฟ้า 
จะใช้เชื้อเพลิงเป็นก๊าซธรรมชาติ โดยสารที่เกิดจากการเผาไหม้  
จะให้เกิดฝนกรด ซึ่งจะทำให้ผลผลิตในภาค เกษตรลดลง ชาวบ้าน
จะมีรายได้ลดลง  
(ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ 7 บ้านเขาโบสถ์ เทศบาลตำบลทับมา) 

ปัญหาการเกิดฝนกรด โดยส่วนใหญ่จะมาจากการเผาไหม้เช้ือเพลิง
ที่มีซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบสูง แต่โรงไฟฟ้าที่จะเข้ามาตั้งในพื้นที่
โครงการในอนาคต จะใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งในก๊าซ
ธรรมชาตินั้นมีก๊าซไนโตรเจนเป็นองค์ ประกอบหลัก ซึ่งปัจจุบัน
โรงไฟฟ้ามีเทคโนโลยีท ี ่ท ันสมัยทีใช ้ โดยเฉพาะระบบ  Low 
NOx  Burner ซ ึ ่งจะช่วยลดปริมาณการเกิดก๊าซออกไซด์ของ
ไนโตรเจน ซึ ่งเป็นสาเหตุหนึ่งในการเกิดฝนกรดได้เป็นอย่างดี 
นอกจากนี้ โครงการได้มีการกำหนดอัตราการระบายเพื่อควบคุม
มลพิษที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้าไว้แล้ว ผลกระทบที่เกิดข้ึนจะอยู่
ในระดับต่ำ  

- โครงการจะต้องควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศของโรงไฟฟ้า
ขนาดเล็ก (SPP) ที่จะเข้ามาตั้งภายในพื ้นที่โครงการ จำนวน 1 
แห่งมีขนาดกำลังการผลิตสูงสุด 145 เมกะวัตต์ ที่ระดับความสูง
ปล่องระบาย 45 เมตร จำนวน 2 ปล่อง ต้องควบคุมอัตราการ
ระบายมลพิษทางอากาศแต่ละปล่องไม่เกินค่าควบคุม ดังนี้ 
• ฝุ่นละอองรวม (TSP) ความเข ้มข ้นไม่เก ิน 20 มิลลิกร ัม/  

ลูกบาศก์เมตร หรือมีอัตราการระบายไม่เกิน 1.17 กรัม/วินาที 
• ก ๊าซซ ัลเฟอร ์ไดออกไซด์ (SO2) ความเข ้มข ้นไม่ เก ิน 10                  

ส่วนในล้านส่วน หรือมีอัตราการระบายไม่เกิน 1.53 กรัม/วินาที 
• ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx as NO2) ความเข้มข้นไม่เกิน 

60 ส่วนในล้านส่วน หรือมีอัตราการระบายไม่เกิน 6.59 กรัม/
วินาที 
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ตารางที่ 4 (ตอ่) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชีแ้จง  
(เวทีที่ 2 ณ อาคารอเนกประสงค ์อบต. หนองละลอก เวลา 13.30-16.30 น.) 

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 13.30-16.30 น.) สรุปคำช้ีแจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
4.การคมนาคม   
4.1 กังวลในเรื ่องของปัญหาถนนพังจากการขนส่งวัสดุในการ
ก่อสร้าง การปรับถมพื้นที่ก่อสร้าง  
(ตัวแทนหมู่ 1 บ้านกระเฉทล่าง เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา) 

โครงการใช้วิธ ีการตัดและเติมดินภายในพื้นที ่โครงการให้สมดุล               
โดยการนำดินจากบริเวณที่สูงมาปรับถมพื้นที่ต่ำ เพื่อให้มีความ
เหมาะสมของพื้นที่ ทำให้ไม่มีการนำบรรทุกดินเข้า -ออกภายใน
โครงการ ดังนั้นในช่วงการก่อสร้างจึงจะมีเพียงการขนส่งวัสดุจาก
การก่อสร้างเท่านั้น ทำให้โอกาสที่จะเกิดปัญหาจากการขนส่งทำให้
ถนนพังน้อยมาก  

- ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกให้บรรทุกตามเกณฑ์ที ่กฎหมาย
กำหนด และต้องจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการตกหล่นของ
วัสดุก่อสร้าง กรณีที่มีเศษดินหรือวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นภายใน
พื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ หรือเส้นทางที่ใช้ขนส่ง 
ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องรีบให้คนงานทำการเก็บวัสดุก่อสร้างที่ร่วง
หล่นข้ึนมาทันที รวมทั้งทำความสะอาดในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว
ให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้เกิดการกีดขวางการใช้เส้นทาง หรือความ
สกปรกในบริเวณต่าง ๆ 

- กรณีที่ทางสาธารณประโยชน์ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองละลอก เกิดความเสียหายจากรถบรรทุก
ขนส่งให้โครงการแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก 
และซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดังเดิมโดยเร็ว 

- ควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้เคร่งครัดในการควบคุมพนักงานขับ
รถบรรทุกให้ปฏิบัติตามกฎจรจราอย่าวเคร่งครัด 

5. พื้นที่สาธารณประโยชน์ และทางสาธารณประโยชน์   
5.1 ถนนสาธารณะประโยชน์ในพื ้นที ่โครงการ และถนนของ
โครงการ สามารถให้ชาวบ้านใช้งานหรือใช้ประโยชน์ได้เหมือนใน
ปัจจุบันหรือไม่ 
(ตัวแทนหมู่ 1 บ้านกระเฉทล่าง เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา) 

ถนนทั้งหมดภายในโครงการจะเช่ือมสู่สาธารณะทั้งหมด โครงการ
ออกแบบให้โครงการทางเข้า-ออก หลายทาง เพื่อป้องกัน กรณีเกิด
เหตุฉ ุกเฉ ินภายในน ิคมฯ แล้วรถไม่สามารถออกจากน ิคม
อุตสาหกรรมและป้องกันการเกิดปัญหาจราจร โดยโครงการมิได้
รวมพื้นที่สาธารณะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแต่อย ่างใด 
และโครงการไม่ปิดกั้นการใช้ประโยชน์ของชุมชน โดยประชาชน

มาตรการทั่วไป 

- หากบริเวณที ่ตั ้งโครงการมีทาง/ลำรางสาธารณประโยชน์               
พาดผ่านหรือประชิดกับพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม ต้องคงสภาพ
การใช้ประโยชน์ไว้ หากโครงการหรือโรงงานมีความประสงค์             
ที ่จะใช้ประโยชน์หรือปรับปรุงต้องได้รับความเห็นชอบจาก
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(เวทีที่ 2 ณ อาคารอเนกประสงค ์อบต. หนองละลอก เวลา 13.30-16.30 น.) 

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 13.30-16.30 น.) สรุปคำช้ีแจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
ยังคงสามารถใช้เส้นทางสาธารณ ประโยชน์ภายในโครงการได้
เช่นเดียวกับปัจจุบัน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการ และให้ดำเนินการตาม
เง่ือนไขการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในมาตรการทั่วไป 

- โครงการต้องไม่ปิดกั้นทางสาธารณประโยชน์ที่พาดผ่านในพื้นที่
โครงการและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตามปกติ 

การคมนาคมขนส่ง 

- กรณีที่ทางสาธารณประโยชน์ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองละลอก เกิดความเสียหายจากรถบรรทุก
ขนส่ง ให้โครงการแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก 
และซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดังเดิมโดยเร็ว 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณโครงการ กับทาง
สาธารณประโยชน์ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองละลอก และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวให้เพิ่ม
ความระมัดระวังการใช้เส้นทางในช่วงที ่โครงการขนส่งวัสดุ
ก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่โครงการ 

- ประชาสัมพันธ์ผ่านผู ้นำชุมชนโดยรอบพื้นที ่โครงการเพื่อให้
ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงการเปิดใช้เส้นทางสาธารณประโยชน์
ในพื้นที่โครงการ 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

- พื้นที่สาธารณประโยชน์ที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่โครงการ โครงการต้อง
ไม่ปิดกั้น การใช้ประโยชน์ของประชาชนและบริหารจัดการ ดังนี้ 
1)  ทางสาธารณประโยชน์  
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(เวทีที่ 2 ณ อาคารอเนกประสงค ์อบต. หนองละลอก เวลา 13.30-16.30 น.) 

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 13.30-16.30 น.) สรุปคำช้ีแจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
• โครงการจะต้องเปิดให้ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้ทาง

สาธารณประโยชน์ในการสัญจรได้ตามปกติ 
2) ลำห้วย คลอง ลำรางสาธารณะ 

• โครงการจะไม่มีการปรับถมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพการ
ระบายน้ำเดิมของลำห้วย คลอง หรือลำรางสาธารณะที่
ไหลผ่านพื้นที่โครงการ 

• โครงการต้องสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำจัด
วัชพืช ขุดลอกลำห้วย คลอง ลำรางสาธารณะที่อยู่ในพื้นที่
โครงการ รวมถึงคลองสาธารณะที ่รองร ับน้ำทิ้ งของ
โครงการ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ก่อนเข้าช่วงฤดูฝน 

3) บริเวณพื ้นที ่ประชิดพื ้นที ่บุคคลอื ่นที ่ เป ็นที ่พักอาศัยมี
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมต่อผู้
อาศัยในพื้นที่ดังกล่าว ดังนี้ 
• จัดให้มีแนวกันชนความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร โดยไม้

ยืนต้นเรือนยอดทรงพุ่มสูง ปลูกสลับ 3 แถวสลับฟันปลา 
มีการคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับการจัดการปัญหา
มลพิษในพื้นที่ โดยเป็นไม้ไม่ผลัดใบ หรือพรรณไม้ดั้งเดิม
ของท้องถ่ินที่มีความสูง และทรงพุ่มเหมาะสมมีคุณสมบัติ
ในการดูดซับ (Adsorption) มลพิษต่าง ๆ ได้ 

• คัดเลือกโรงงานที่จะตั ้งบริเวณดังกล่าวเป็นโรงงานที ่ มี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมต่ำ 
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(เวทีที่ 2 ณ อาคารอเนกประสงค ์อบต. หนองละลอก เวลา 13.30-16.30 น.) 

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 13.30-16.30 น.) สรุปคำช้ีแจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
• กำหนดให้โรงงานมีพื ้นที ่สีเขียว  ร้อยละ 5 ของพื ้นที่

โรงงานทั้งหมด 
• ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงงานบริเวณ

ดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ 

6. เศรษฐกิจ-สังคม   
6.1 เริ่มโครงการแล้ว อยากให้โครงการลงพื้นที่ชุมชน ช่วยเรื่อง
กิจกรรมของชุมชน เพราะชุมชนมีกิจกรรมในอีกหลายอย่าง เช่น 
ผู้สูงอายุ เด็ก และคนพิการในชุมชน  
(ตัวแทนชุมชนสายเอกพัฒนา เทศบาลตำบลมาบข่า) 

โครงการจะมีกิจกรรมเพื ่อสังคม (CSR) ที่ส่งเสริมและสนับสนุน
หน ่วยงานด ้านสาธารณส ุข เช ่น  การสน ับสน ุน เคร ื ่องมือ               
การสนับสนุนงบประมาณ  ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น 

สภาพเศรษฐกิจ-สังคม 

- โครงการจะต้องจัดทำแผนงานด้านมวลชนสัมพันธ์ที่มีการระบุ
รายละเอียดระดับก ิจกรรมหรือโครงการให้ชัดเจน ขั ้นตอน 
ผู้รับผิดชอบ ระยะดำเนินการให้ครอบคลุมชุมชนโดยรอบพื้นที่
โครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร รวมทั้งจัดทำแผนงานกิจกรรมเพื่อ
สังคม (Corporate Social Responsibility; CSR) เช่น กิจกรรม
ส่งเสริมการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ/กีฬา กิจกรรมด้าน
ศาสนา และวัฒนธรรม และการส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น สำหรับ
ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร และ 3-5 กิโลเมตร เป็นประจำทุกปี 

- กำหนดให้โครงการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในด้าน           
ต่าง ๆ เช่น กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ/
กีฬา กิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม และการส่งเสริมอาชีพ 
เป็นต้น 

- จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนโดยรอบ
พื้นที่โครงการ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่  
ปีละ 1 ครั้ง 
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ตารางที่ 4 (ตอ่) ประเด็นคำถาม/ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวล จากการจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และจากแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมคำชีแ้จง  
(เวทีที่ 2 ณ อาคารอเนกประสงค ์อบต. หนองละลอก เวลา 13.30-16.30 น.) 

ประเด็นคำถาม (ช่วงเวลา 13.30-16.30 น.) สรุปคำช้ีแจง มาตรการฯ ที่เกี่ยวข้อง 
- การพัฒนาที่ดินของโครงการในอนาคต ควรเปิดโอกาสให้ชุมชน

เข้ามามีส่วนร่วมเสนอกิจกรรม CSR เพื่อให้กิจกรรมที่เกิดข้ึนมา
จากความต้องการของชุมชนโดยรอบพื้นที่โดยแท้จริง โดยการ
เสนอโครงการดังกล่าวจะผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดล้อม (EIA Monitoring 
Committee) 

สาธารณสุข 

- โครงการจะร่วมมือกับโรงงานในการส่งเสริมหรือสนับสนุนการ
ดำเนินการของสถานบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ศึกษา เช่น 
การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ การสนับสนุนงบประมาณ
ของสถานบริการสาธารณสุขในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชน 

- ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ใน
การสร้างเครือข่ายการดูแล และเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชน 
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การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 

  
การกล่าวรายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 

โดยตัวแทนโครงการ 
การกล่าวเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 

โดยนายอำเภอบ้านค่าย 

  
การนำเสนอร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบส่ิงแวดล้อม 

  
การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลต่อโครงการ 

รูปที่ 1 บรรยากาศการจัดประชุมรับฟงัความคดิเห็นฯ เวทีที่ 1 เวลา 08.30-12.00 น. 
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การกล่าวรายงานและกล่าวเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ โดยตัวแทนโครงการ 

  
การนำเสนอร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบส่ิงแวดล้อม 

  
การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลต่อโครงการ 

รูปที่ 2 บรรยากาศการจัดประชุมรับฟงัความคดิเห็นฯ เวทีที่ 2 เวลา 13.30-16.30 น. 
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6. สรุปผลการแสดงความคิดเห็นผ่านแบบประเมินหลังการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างรายงาน
และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ภายหลังการนำเสนอรายละเอียดโครงการ บริษัทที ่ปรึกษาได้รวบรวมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ
ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ จากแบบประเมินหลังการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ทั้งน้ีมีผู้ตอบแบบประเมิน
ทั้งหมด 346 คน คิดเป็นร้อยละ 85.6 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 404 คน (ไม่นับรวมบริษัทเจ้าของโครงการ และ
บริษัทที่ปรึกษา) สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังน้ี  

 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินหลังการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ  

  ผู้ตอบแบบประเมินเป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.4 และเพศชาย ร้อยละ 37.6 โดยมีช่วงอายุ 3 อันดับแรก ได้แก่ 
มีอายุในช่วง 50-59 ปี ร้อยละ 48.6 รองลงมา คือ มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 25.4 และมีอายุในช่วง 40 -49 ปีขึ้นไป   
ร้อยละ 17.6 ตามลำดับ ส่วนตำแหน่งของผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ 60.7 รองลงมา คือ 
ผู้นำชุมชน ร้อยละ 32.3 หน่วยงานราชการ ร้อยละ 5.8 องค์กรอิสระ/สมาคม ร้อยละ 0.9 และสถานประกอบการ ร้อยละ 
0.3 ตามลำดับ 

 2) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์โครงการ 

  ผู้ตอบแบบประเมินมีการรับรู้เกี่ยวกับโครงการก่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ อยู่ในระดับปานกลาง 

(x̅=3.25, S.D.=0.858) และภายหลังการเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ มีการรับรู้เก่ียวกับโครงการอยู่ในระดับ

มาก (x̅=3.69, S.D.=0.650) ซึ่งเคยได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของโครงการจากผู้นำชุมชน/ประธาน
ชุมชนมากที่สุด ร้อยละ 55.0 รองลงมา คือ รับทราบจากหนังสือเชิญประชุม ร้อยละ 21.4  และการแจ้งข้อมูลผ่าน
เจ้าหน้าที่โครงการ ร้อยละ 5.9 ตามลำดับ และมีเพียง ร้อยละ 0.2 ระบุว่า ไม่รับทราบข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์
โครงการ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3 

  เมื่อสอบถามถึงความต้องการรับทราบข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมิน           
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 99.0 มีความต้องการที ่จะรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเพิ่มเติม โดยต้องการรับทราบข้อมูล               
การจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการ ร้อยละ 43.0 รองลงมา คือ ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนกรณีได้รับผลกระทบ              
จากการก่อสร้าง และการดำเนินการของโครงการ ร้อยละ 26.1 กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ร้อยละ 17.8 แผนการก่อสร้าง 
ร้อยละ 11.0 และอื่น ๆ  ร้อยละ 1.1 ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 4 โดยช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารที่ผู้ตอบ
แบบประเมินมีความเห็นว่าช่องทางสะดวกที่สุดในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร 3 ลำดับแรก คือ การแจ้งข้อมูลผา่นทาง            
ผู้นำชุมชน/ประธานชุมชน ร้อยละ 73.1 รองลงมา คือ แจ้งข้อมูลผ่านระบบโซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ค ไลน์ ร้อยละ 8.7 
และวิทยุชุมชน ร้อยละ 3.5 ตามลำดับ 
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รูปที่ 3 แหลง่การรับรู้ข้อมูลขา่วสารโครงการ 

 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 ความต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ 
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 3) ความพึงพอใจต่อการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 

  เมื่อสอบถามถึงความพึงพอใจต่อการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ในครั้งนี้ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมนิให้

คะแนนความพึงพอใจมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ สถานที่ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ อยู่ในระดับมาก (x̅=3.77, 

S.D.=0.713) รองลงมาก คือ ความชัดเจนในการตอบคำถามของวิทยากร อยู่ในระดับมาก (x̅=3.73, S.D.=0.680) และ

ความสามารถในการถ่ายทอดของวิทยากร อยู่ในระดับมาก (x̅=3.70, S.D.=0.644) ตามลำดับ แสดงดังตารางที่ 5 

ตารางที่  5 รายการประเมินผลของผู้เข้าประชุมรับฟงัความคดิเห็นฯ  

รายการประเมินผล1/ ค่าเฉล่ีย 2/ ( X ) S.D. 3/ แปลค่า 4/ 

1. ข้ันตอนในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 3.62 0.671 มาก 

2. เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 3.66 0.654 มาก 

3. ประเด็นหัวข้อในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 3.66 0.689 มาก 

4. ความสามารถในการถ่ายทอดของวิทยากร 3.70 0.644 มาก 

5. ความชัดเจนในการตอบคำถามของวิทยากร 3.73 0.680 มาก 

6. ประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 3.70 0.674 มาก 

7. ระยะเวลาในการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 3.63 0.694 มาก 

8. สถานที่ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 3.77 0.713 มาก 

9. อาหารและเครื่องดื่ม 3.56 0.729 มาก 

10. ภาพรวมความพึงพอใจในการจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 3.69 0.673 มาก 
หมายเหตุ : 1/ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามหลังการประชุม 346 คน 
  2/ ค่าเฉลี่ยเป็นค่าที่ได้จากการรวมกันของระดับผลกระทบที่ผ่านการถ่วงน้ำหนักแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลทัง้หมด 
  3/ S.D. เป็นค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ใช้สำหรับหาค่าความแตกต่างโดยเฉลี่ยของระดับผลกระทบจากค่าก่ึงกลางของ

ข้อมูลหรือความแตกต่างของระดับผลกระทบโดยเฉลี่ย 
  4/ วิเคราะห์ระดับของผลกระทบที่ได้รับจากค่าเฉลี่ยโดยใช้แนวคิดของ Likert (อ้างถึงในหนังสือระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์, 

ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์, 2543) ดังนี ้
   คะแนน 4.21 – 5.00 _  หมายถึง ระดับมากที่สุด     
   คะแนน 3.41 – 4.20 _  หมายถึง ระดับมาก    
   คะแนน 2.61 – 3.40 _  หมายถึง ระดับปานกลาง 
   คะแนน 1.81 – 2.60 _  หมายถึง ระดับน้อย     
   คะแนน 1.00 – 1.80 _  หมายถึง ระดับน้อยที่สุด  
ที่มา : บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด, 2565 

 4) ความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการฯ 

  เมื ่อสอบถามถึงความเพียงพอของข้อมูลในร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ระบุว่าเพียงพอ ร้อยละ 87.3 และ
คิดว่าไม่เพียงพอ ร้อยละ 12.7 โดยต้องการให้เพิ่มเติมข้อมูล ดังน้ี 

  - มาตรการด้านการจราจรทีเ่ข้มงวด 

  - มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่นละออง น้ำเสีย มลพิษอากาศ ขยะมูลฝอย 
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  ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมที ่ตอบแบบประเมินได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและข้อห่วงกังวลต่อการดำเนิน
โครงการ ดังน้ี 

  (1) ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  

- จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพิ่มศักยภาพระบบสาธารณูปโภคเดิมที่มี
อยู่ให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น 

- อยากให้เพิ่มเติมการแก้ไขผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นจากโครงการที่อาจเกิดขึ้น 

- อยากให้มีการจัดการเร่ือง ฝุ่นละอองจากการขนส่งในระยะก่อสร้าง  

- ห่วงกังวลเรื ่อง การขนส่ง และการจราจร เนื ่องจากปริมาณรถจะเพิ ่มมากขึ้นอาจจะทำให้เกิด
การจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน และทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ 

  (2)  ด้านเศรษฐกิจและสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

   - อยากให้มีการพิจารณารับคนในชุมชนเข้าทำงานเป็นอันดับแรก 

   - สนับสนุนกิจกรรม CSR  

   - อยากให้มีการแจ้งช่องทางการร้องเรียนเมื่อเกิดผลกระทบอย่างชัดเจน และให้มีมาตรการเยียวยา               
ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด 

   - ข้อมูลนำเสนออยากให้มีการทำใบแผ่นพับ และมีเอกสารชุดที ่ทำการนำเสนอด้วย เพื ่อเพิ่ม                  
ความเข้าใจให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมการประชุม 

   - จัดให้มีกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ลงพื้นที่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และความมั่นใจให้กับชุมชน
เพื่อให้โครงการกับคนในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้ 

- ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมด ควรมีการชี้แจงเพื่อให้คนในพื้นที่รับรู้และสามารถเข้าถึงได้ 

   - ปฏิบัติตามาตรการที่ได้กำหนดไว้ หากส่วนไหนมีปัญหาให้เร่งปรับปรุงแก้ไข ไม่อยากให้ผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามาขัดกระบวนการดำเนินงาน  

  (3)  ด้านสาธารณสุข 

   - อยากให้มีการดูแลเร่ืองของสุขภาพของคนในพื้นที่บริเวณรอบพื้นที่โครงการ 
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ติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 

หน่วยงาน ช่องทางการติดต่อ 

เจ้าของโครงการ 
บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม 
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ที่อยู่ 126/33,35 อาคารไทยศรี (ช้ัน 9 ) 
ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำพูล่าง เขตคลองสาน 
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